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DIO IX – PLANIRANJE, EVIDENTIRANJE, RASPORED I 
TROŠENJE SREDSTAVA 

Članak 46. 
(Planiranje sredstava) 

Planiranje sredstava ostvarenih po osnovu ove odluke vršit 
će se sukladno odredbama Zakona o financiranju institucija BiH 
("Službeni glasnik BiH", broj 61/04 i 49/09) 

Članak 47. 
(Evidentiranje i raspored sredstava) 

Sredstva ostvarena po osnovu ove odluke bit će 
evidentirana na programu posebnih namjena "Naknade po članku 
13. stavak (1) točka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH" u iznosu i 
po ekonomskim kategorijama kako bude utvrđeno Zakonom o 
budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH i bit će 
raspoloživa sukladno dinamici priliva. 

Članak 48. 
(Trošenje sredstava) 

Sredstva iz prethodnog člana koristit će se za financiranje 
sljedećih troškova: 

a) 50% za ugovorene i druge posebne usluge, 
b) 30% za putne troškove, 
c) 10% za usluge prijevoza i goriva, 
d) 10% za tekuće održavanje, energiju, telefonske, 

komunalne i druge usluge. 

DIO X – UPLATA NAKNADA 

Članak 49. 
(Uplata naknada) 

(1) Naknade utvrđene ovom odlukom u KM uplaćuju se na 
račun Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i 
Hercegovine, kod UniCredit Banke d.d. Mostar, broj: 
3389002208326551, a uplate iz inozemstva uplaćuju se na 
račun Centralne banke BiH, po instrukcijama na 
ispostavljenim računima. 

(2) Naknade utvrđene ovom odlukom podnositelj zahtjeva 
uplaćuje prilikom podnošenja zahtjeva, na račun iz stavka 
(1) ovog članka, sa obveznim pozivanjem na članak Odluke 
na koji se naknada odnosi. 

(3) Podnositelj zahtjeva je dužan dokaz o uplati naknade iz 
stavka (1) ovog članka priložiti uz zahtjev. 

(4) Na osnovu Zakona o administrativnim taksama ("Službeni 
glasnik BiH", broj: 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 
84/13 i 19/14), Tarifa administrativnih pristojbi i Naredbe o 
izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za 
administrativne pristojbe, neovisno od naknada utvrđenih 
ovom odlukom, BHDCA naplaćuje administrativne 
pristojbe na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz 
nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje 
predviđene Pristojbenom tarifom. 

(5) U suradnji sa šefovima odsjeka i MFT BiH, kontrolu 
naplate pratit će Odjeljenje za financije i računovodstvo 
BHDCA, a za pogrešno ili više uplaćena sredstva, na 
osnovu zahtjeva uplatitelja i izdatog rješenja od strane 
BHDCA, Odjeljenje za financije i računovodstvo izvršit će 
povrat sredstava. 

DIO XI – ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 50. 
(Završne odredbe) 

(1) Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 
"Službenom glasniku BiH". 

(2) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o 
naknadama za financiranje rada BHDCA po osnovu članka 
13. stavak (1) točka e) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 02/12), Odluka 
o izmjeni Odluke o naknadama za financiranje rada 

BHDCA po osnovu članka 13. stavak (1) točka e) Zakona o 
zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 
BiH", broj 08/12) i Ispravka Odluke o naknadama za 
finansiranje rada BHDCA po osnovu članka 13. stavak (1) 
točka e) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", broj 09/12). 
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На основу члана 16. и 61. став (2) Закона о управи 
("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09) и члана 13. 
став (1) тачка е) Закона о ваздухопловству Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/09), уз 
претходну сагласност Савјета министара Босне и 
Херцеговине, генерални директор Дирекције за цивилно 
ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси 

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ИЗ 

НАДЛЕЖНОСТИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО 
ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ 

ДИО I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Овом одлуком утврђују се висине накнада које 
остварује Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: BHDCA) од прихода које 
остварује властитом дјелатношћу, за обављање послова: 
спровођења надзора, утврђивања испуњености услова за 
издавање сертификата, потврда и одобрења, у областима 
пловидбености и операција ваздухоплова, лиценци летачког 
особља, ваздухопловне безбједности, навигације и 
аеродрома. 

ДИО II - НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПЛОВИДБЕНОСТИ 
ВАЗДУХОПЛОВА 

Члан 2. 
(Висина накнаде за утврђивање испуњености услова за 
издавања увјерења и накнаде за редовну провјеру за 

обављање ваздухопловно-техничке дјелатности одржавања 
ваздухоплова) 

(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за издавање увјерења и накнаде за 
редовну провјеру за обављање ваздухопловно-техничке 
дјелатности одржавања ваздухоплова износи: 

Редни 
број 

Категорија 
ваздухоплова 

Висина накнаде (КМ) 

 
 

Парт -145 
Парт–М 

Субпарт-Ф 
Мали клипни 
ваздухоплови

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Авион чија је максимална 
маса на полијетању преко 
40.000 kg 

12 000 x x 

2. 
Авион чија је максимална 
маса на полијетању од 
15.000 до 40.000 kg 

4 000 x x 

3. 
Авион чија је максимална 
маса на полијетању од 
5.700 kg до 15.000 kg 

2 000 x x 

4. 
Авион чија је максимална 
маса на полијетању од 
2.730 kg до 5.700 kg 

1 200 600 x 

5. 

Авион чија је максимална 
маса на полијетању од 750 
kg до 2.730 kg и моторна 
једрилица 

900 500 300 
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6. 
Авион чија је максимална 
маса на полијетању до 
750 kg и једрилица 

600 400 200 

7. Вишемоторни хеликоптер 2 000 x x 

8. 
Једномоторни хеликоптер 
до 3.175 kg 

1 200 500 300 

9. Ултралаки ваздухоплов x 200 150 

10. 
Ултралаки ваздухоплов 
којим се командује 
помјерањем CG 

x 140 100 

11. Балон 300 100 x 

(2) Ако је увјерењем обухваћено више категорија 
ваздухоплова, накнада се плаћа за највећу категорију 
ваздухоплова. 

(3) Висина накнаде за провјеру за издавање увјерења за 
ваздухопловно-техничку дјелатност одржавања вазду-
хоплова, која је ограничена на линијско одржавање, 
износи 50% од накнаде утврђене у ставу (1) овог члана. 

(4) За обављање ваздухопловно-техничке дјелатности 
одржавања дијелова, мотора и елиса ваздухоплова, 
висина накнаде износи 50% од накнаде из става (1) овог 
члана, утврђене за ваздухоплове чији се дијелови 
одржавају. 

Члан 3. 
(Висина накнаде за утврђивање испуњености услова за 
издавање увјерења и накнаде за редовну провјеру за 

обављање ваздухопловно-техничке дјелатности производње 
ваздухоплова) 

(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова и издавање увјерења и накнаде за 
редовну провјеру за обављање ваздухопловно-техничке 
дјелатности производње ваздухоплова износи: 

Редни 
број 

Категорија ваздухоплова Висина накнаде (КМ) 
Part-21 

Subpart-G 
Part-21 

Subpart-F 
(1) (2) (3) 

1. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању преко 40.000 kg 

30 000 2 500 

2. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању од 15.000 до 40.000 kg 

15 000 2.500 

3. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању од 5.700 kg до 15.000 kg 

5 000 2 500 

4. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању од 2.730 kg до 5.700 kg 

2 500 800 

5. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању од 750 kg до 2.730 kg и 
моторна једрилица 

2 000 500 

6. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању до 750 kg и једрилица 

1 000 400 

7. Вишемоторни хеликоптер 15 000 2 500 
8. Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 2 500 800 
9. Балон 500 250 

(2) Ако је увјерењем обухваћено више категорија 
ваздухоплова, накнада се плаћа појединачно за сваку 
категорију ваздухоплова. 

(3) За издавање увјерења за обављање ваздухопловно-
техничке дјелатности производње дијелова, мотора и 
елиса ваздухоплова, плаћа се накнада у износу 50% од 
накнаде из табеле из става (1) овог члана. 

Члан 4. 
(Висина накнаде за утврђивање испуњености услова за 

издавања увјерења и накнаде за редовне провјере центрима 
за обуку ваздухопловног особља) 

Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за издавање увјерења и за спровођење 
редовних провјера центрима за обучавање ваздухопловног 
особља износи: 

Члан 5. 
(Висина накнаде за утврђивање испуњености услова за 
издавање увјерења и накнаде за редовну провјеру за 
обављање ваздухопловно-техничке дјелатности 
обезбјеђивања континуиране пловидбености) 

(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за издавање увјерења и за 
спровођење редовних провјера обезбјеђивања 
континуиране пловидбености ваздухоплова и других 
ваздухопловних производа, дијелова, уређаја и опреме, 
износи: 

Редни 
број 

Категорија ваздухоплова 
Висина накнаде (КМ) 
Part-M 

Subpart-G 
Part-M 

Subpart-I 
(1) (2) (3) 

1. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању преко 40.000 kg 

2 500 5 000 

2. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању од 15.000 до 40.000 kg 

2 000 4 000 

3. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању од 5.700 kg до 15.000 kg 

1 500 3 000 

4. 
Авион чија је максимална маса на 
полијетању од 2.730 kg до 5.700 kg 

1 000 2 000 

5. 
Ваздухоплов чија је максимална маса 
на полијетању до 2.730 kg осим 
хеликоптера  

500 1 000 

6. Вишемоторни хеликоптер  1 500 3 000 
7. Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg  1 000 2 000 

(2) Ако је увјерењем обухваћено више категорија 
ваздухоплова, накнада се плаћа за највећу категорију 
ваздухоплова. 

Члан 6. 
(Висина накнаде за измјену увјерења за обављање 

ваздухопловно-техничке дјелатности) 
Накнада за измјену увјерења за обављање 

ваздухопловно-техничке дјелатности из чл. 2 - 5. ове одлуке 
износи 25% од накнаде за њено издавање. 

Члан 7. 
(Висина накнаде за редовне годишње провјере испуњености 
услова за обављање ваздухопловно-техничке дјелатности) 

(1) Висина накнаде на годишњем нивоу за спровођење 
редовних провјера испуњености услова за обављање 
ваздухопловно-техничке дјелатности из чл. 2 - 5. ове 
одлуке износи 50% од накнаде за њено издавање. 

(2) Годишња накнада из става (1) ове одлуке уплаћује се 
прије спровођења редовне годишње провјере у тој 
години. 

Члан 8. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за признавање 

страног документа) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за 

признавање страног документа за обављање ваздухопловно-

Р. 
бр. 

Врста центра за обуку 

Висина накнаде (КМ) 

Иницијално 
издавање 

Иницијал-
но 

одобрење 
по курсу 

Измјена 
по курсу

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Центар за обуку 
ваздухопловно- 
техничког 
особља за 
основно 
школовање 

за прву (под) 
категорију 

2 000 

x 50 
свака додатна 
(под) категорија 

100 

2. 

Центар за обуку 
ваздухо-пловно 
- техничког 
особља за тип 
ваздухоплова 

за прву (под) 
категорију 

2 000 

x 100 
свака додатна 
(под) категорија 

100 
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техничке дјелатности износи 50% од накнаде за издавање 
дозволе из чл. 2 - 5. ове одлуке. 

Члан 9. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

увјерења о типу ваздухоплова) 
(1) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

увјерења о типу и за поступање по захтјеву за 
признавање страног документа о типу ваздухоплова 
износи: 

Редни 
број 

Технички пропис 
Висина накнаде (КМ) 

Издавање Признавање 
(1) (2) (3) 

1. према CS - 22 3 000 1 000 
2. према CS- 23 6 600 2 200 
3. према CS - 25 9 000 3 000 
4. према CS- 27 6 600 2 200 
5. према CS - 29 9 000 3 000 
6. према CS- 31 3 000 1 000 
7. према CS - APU 4 000 1 300 
8. према CS- Е 5 000 1 500 
9. према СЗ - Р 3 000 1 000 
10. према CS-LSА 3 000 1 000 
11. према CS- VLA\ 3 000 1 000 
12. према CS - VLR 5 000 1 000 

(2) Висина накнаде за поступање по захтјеву за измјену 
увјерења о типу ваздухоплова износи 50% од накнаде 
поступање по захтјеву за за издавање увјерења о типу 
ваздухoплова. 

Члан 10. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

увјерења о буци ваздухоплова) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

увјерења обуци ваздухоплова износи: 

Редни 
број 

Категорија ваздухоплова 
Висина накнаде 

(КМ) 
(1) (2) 

1. За ваздухоплове до 2. 730 kg МТОМ 150 
2. За ваздухоплове преко 2. 730 kg МТОМ 300 

Члан 11. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање и 

измјену увјерења о емисији штетних гасова) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање и 

измјену увјерења о емисији штетних гасова износи 500,00 
КМ. 

Члан 12. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
увјерења о пловидбености ваздухоплова и поступање по 
захтјеву за издавање потврде о провјери пловидбености 

ваздухоплова) 
(1) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

увјерења о пловидбености ваздухоплова износи 50,00 
КМ по ваздухоплову. 

(2) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
потврде о провјери пловидбености ваздухоплова 
износи 50,00 КМ. 

(3) Висина накнаде за обављање основног прегледа 
ваздухоплова, за поступање по захтјеву за 
издавање/продужење увјерења о пловидбености, 
односно, за поступање по захтјеву за издавање потврде 
о провјери пловидбености, износи: 

Ред-
ни 
број 

Категорија ваздухоплова 
Висина накнаде 

(КМ) 
(1) (2) 

1. 
Авион чија је максимална маса на полијетању преко 
40.000 kg 

4 000 

2. 
Авион чија је максимална маса на полијетању од 
15.000 kg до 40.000 kg 

2 500 

 

3. 
Авион чија је максимална маса на полијетању од 5.700 
kg до 15.000 kg 

1 300 

4. 
Авион чија је максимална маса на полијетању од 2.730 
kg до 5.700 kg 

900 

5. 
Авион чија је максимална маса на полијетању од 750 
kg до 2.730 kg  

500  

6. Моторна једрилица 400 

7. 
Авион чија је максимална маса на полијетању до 750 
kg 

300  

8. Једрилица 250 
9. Вишемоторни хеликоптер 1300 
10. Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 900 
11. Ултралаки ваздухоплов 250  

12. 
Ултралаки ваздухоплов којим се командује 
помијерањем CG 

150  

13. Балон 120 

(4) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
увјерења о пловидбености за извоз износи 50% од 
висине накнаде за преглед ваздухоплова из овог члана. 

Члан 13. 
(Висина накнаде за утврђивање испуњености услова и за 
поступање по захтјеву за издавање дозволе за летење) 
Висина накнаде за утврђивање испуњености услова и за 

поступање по захтјеву за издавање дозволе за летење (permit 
to fly), износи: 

Редни 
број 

Категорија ваздухоплова 
Висина накнаде 

(КМ) 
(1) (2) 

1. Авион масе преко 5.700 kg 1 000  
2. Авион масе од 2.730 kg до 5.700 kg 600  

3. 
Авион масе од 750 kg до 2.730 kg и моторна 
једрилица 

300  

4. Авион масе до 750 kg и једрилица 200  
5. Вишемоторни хеликоптер 1 000  
6. Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 600  
7. Ултралаки ваздухоплов 200  

8. 
Ултралаки ваздухоплов којим се командује 
помијерањем CG 

100  

9. Балон 50  

Члан 14. 
(Висина накнаде за спровођење испита за издавање дозвола, 

ауторизација и упис овлашћења у дозволу) 
(1) Висина накнаде за спровођење испита за издавање 

дозволе и ауторизације ваздухопловном особљу, за 
упис овлашћења у дозволу и продужење важења 
дозволе, ауторизације или овлашћења које је садржано 
у дозволи, као и по захтјеву за измјену ауторизације, 
износи: 

Редни 
број 

Дозволе за особље које врши одржавање 
ваздухоплова 

Висина накнаде 
(КМ) 

(1) (2) 

1. Издавање BHDCA AML 100 

2. 
Продужење BHDCA AML без уписа нових 
овлаштења 

50 

3. 
Продужење BHDCA AML са уписом нових 
овлаштења 

100 

4. Конверзија ICAO AML у BHDCA AML 150 

5. Издавање дозвола Part-66 200 

6. 
Продужење дозвола Part -66 без уписа нових 
овлаштења 

100 

7. 
Продужење дозвола Part -66 са уписом нових 
овлаштења 

100 

8. Конверзија дозвола BHDCA AML у Part -66 200 

9. Конверзија дозвола ICAO AML у Part -66 AML 200 

10. Приступ испиту за сваки појединачни модул 200 
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(2) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
дупликата дозволе ваздухопловног особља, као и за 
поступање по захтјеву за издавање новог обрасца 
дозволе због промјене личних података у дозволи или 
због оштећености дозволе, износи 50,00 КМ. 

Члан 15. 
(Висина накнаде за одобрење програма техничког 

одржавања, програма поузданости и одобрења уговора о 
одржавању ваздухоплова) 

(1) Висина накнаде за утврђивање испуњености услова за 
поступање по захтјеву за одобрење програма техничког 
одржавања ваздухоплова износи: 

Редни 
број 

Категорија ваздухоплова 
Висина накнаде 

(КМ) 
(1) (2) 

1. 
За ваздухоплове до 2.730 kg МТОМ, и који се не 

користе у комерцијалне сврхе 
100 

2. 
За ваздухоплове до 2.730 kg МТОМ, и који се 

користе у комерцијалне сврхе 
200 

3. За ваздухоплове преко 2.730 kg МТОМ 400 

(2) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
одобрења програма поузданости ваздухоплова износи 
400 КМ. 

(3) Висина накнада за поступање по захтјеву за измјене, 
допуне и ревизије програма техничког одржавања и 
програма поузданости ваздухоплова износи 25% од 
накнаде за издавање одобрења. 

(4) Висина накнаде за поступање по захтјеву за одобрење 
продужења редовног рока одржавања ваздухоплова 
износи 100 КМ. 

(5) Висина накнаде за поступање по захтјеву за одобрење 
уговора о одржавању ваздухоплова износи 200,00 КМ. 

Члан 16. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

одобрење модификација/оправки ваздухоплова и опреме) 
(1) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

одобрења за модификације/оправку ваздухоплова и 
опреме, за ваздухоплове садржане у Анексу II Додатка I 
Правилника о заједничким правилима у подручју 
цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске 
агенције за безбједност ваздушног саобраћаја 
("Службени гласник БиХ", број 45/10) износи: 

Редни 
број 

Категорија ваздухоплова 
Висина 

накнаде (КМ)
(1) (2) 

1. 
Ваздухоплов чија је 
максимална маса на 

полијетању преко 2.730 kg 

Велике оправке / 
модификације 

1 200 

Мале оправке / 
модификације 

400 

2. 
Ваздухоплов чија је 
максимална маса на 

полијетању до 2.700 kg. 

Велике оправке / 
модификације 

600 

Мале оправке / 
модификације 

200 

(2) Трошкови испитивања испуњености услова за одобре-
ње модификација/оправке, обрачунаће се додатно, у 
зависности од броја потребних сати за провјеру 
испуњености услова. 

Члан 17. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

увјерења о упису ваздухоплова у регистар) 
(1) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

увјерења о упису ваздухоплова у регистар износи: 

Редни 
број 

Категорија ваздухоплова 
Висина накнаде 

(КМ) 
(1) (2) 

1. 
Ваздухоплов чија је максимална маса на 
полијетању преко 15.000 kg 

400 

 

2. 
Ваздухоплов чија је максимална маса на 
полијетању од 2.730 kg. до 15.000 kg 

300 

3. 
Ваздухоплов чија је максимална маса на 
полијетању до 2.730 kg. 

180 

4. Ултралаки ваздухоплов и безмоторне једрилице 100 

5. 
Ултралаки ваздухоплов којим се командује 
помјерањем CG 

100 

6. Балон 100 

(2) За поступање по захтјеву за издавање регистарских 
ознака које одреди подносилац захтјева, подносилац 
захтјева плаћа додатну накнаду у износу од 500,00 КМ, 
уз накнаду за поступање по захтјеву за издавање 
увјерења о регистрацији. 

(3) Накнада за поступање по захтјеву за издавање копије 
увјерења о регистрацији ваздухоплова износи 50,00 
КМ. 

(4) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавања 
увјерење о испису ваздухоплова из регистра износи као 
и висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
увјерења о регистрацији ваздухоплова. 

(5) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
увјерења о евиденцији падобрана износи 50,00 КМ. 

ДИО III - НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИЈА 
ВАЗДУХОПЛОВА 

Члан 18. 
(Висина накнада за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за издавање и обнову потврде 

ваздушног оператера – AOC) 
(1) Висина накнада за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за издавање и обнову потврде 
ваздушног оператера - (у даљем тексту: AOC – Air 
Operator Certificate) износи: 

Ред-
ни 
број 

Категорија 
ваздухоплова 

Тип 
ваздухоплова са 
највећом МТОМ 

Остали типови 
ваздухоплова 

Додатна серија 
истог типа или 

исти тип 
ваздухоплова 

Висина накнаде у КМ 

1. 
Једномоторни 
авион 

3 000 600 500 

2. 
Авион до 5.700 kg 
МТОМ 

5 000 1 000 1 500 

3. 
Авион од 5.700 kg 
до 20.000 kg 
МТОW 

7 500 1 500 2 500 

3. 
Авион од 20.000 
kg до 40.000 kg 
МТОМ 

12 000 2 500 3 500 

4. 
Авион преко 
40.000 kg МТОМ 

20 000 4 000 5 000 

5. 
Једномоторни 
хеликоптер 

5 000 1 000 1 500 

6. 
Вишемоторни 
хеликоптер 

8 000 1 600 2 500 

7. 

Балон/ваздушни 
брод са 
путничким 
капацитетом до 20 
путника 

2 000 - 1 000 

8. 

Балон/ваздушни 
брод са 
путничким 
капацитетом од 21 
до 40 путника 

2 500 - 1 000 

9. 

Балон/ваздушни 
брод са 
путничким 
капацитетом 
преко 40 путника 

3 500 - 1 000 
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(2) Висина накнаде из става (1) овог члана се обрачунава 
на начин да се као основа за обрачун узима 
ваздухоплов у флоти са максималном масом при 
полијетању (МТОМ – Maximum Take-Off Mass) и том 
износу се додају накнаде за сваки појединачни други 
тип, исти тип и/или серију истог типа ваздухоплова за 
који подносилац подноси захтјев за спровођење 
поступка утврђивања испуњености услова за издавање 
и обнову AOC. 

Члан 19. 
(Висина накнада за измјену/допуну AOC) 

(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за измјену/допуну AOC износи: 

Ред-
ни 
број 

Катего-
рија 

ваздухо-
плова 

Упис 
новог 
типа 

ваздухо-
плов 

Упис 
истог типа 
или серија 
истог типа 

Нови 
географск
и регион 
или рута 
(трајна 
измјена) 

Привре-
мени 

географ-
ски 

регион 
или рута 
(привре-
мена 

измјена) 
Висина накнаде у КМ 

1. 
Једномо-
торни 
авион 

1 500 1 000 700 500 

2. 
Авион до 
5.700 kg 
МТОМ 

2 500 1 500 1 000 600 

3. 

Авион од 
5.700 kg 
до 20.000 
kg МТОМ 

3 500 2 500 1 200 800 

4. 

Авион од 
20.000 kg 
до 40.000 
kg МТОМ 

5 000 3 000 1 500 1 000 

5. 

Авион 
преко 
40.000 kg 
МТОМ 

10 000 5 000 3 000 1 500 

6. 

Једно-
моторни 
хелико-
птер 

2 500 1 500 1 000 500 

7. 

Више-
моторни 
хелико-
птер 

4 000 2 000 1 500 700 

8. 
Балон / 
зрачни 
брод 

1 200 800 500 250 

 (2) Висина накнаде за упис новог типа, истог типа или 
серију истог типа се обрачунава појединачно за сваки 
ваздухоплов који се уписује у AOC или спецификацију 
операција. 

(3) За измјену/допуну AOC за географски регион или руту, 
као основа за обрачун узеће се категорија ваздухоплова 
за коју се измјена или допуна тражи. 

(4) Висина накнаде за испис ваздухоплова из AOC или 
спецификације операција износи 500,00 КМ за сваки 
ваздухоплов чије се исписивање захтијева. 

(5) Висина накнаде за промјену/измјену назива и/или 
сједишта оператера, имена одговорног и руководећег 
особља и остале промјене/измјене у AOC или 
спецификацији операција износи 300,00 КМ за сваку 
тражену промјену/измјену. 

Члан 20. 
(Висина накнаде за редован преглед) 

(1) Висина накнаде за спровођење редовног надзора над 
иматељем AOC износи: 

 

Редни 
број 

Категорија ваздухоплова 
Накнада по 
оператеру 

Накнада по 
ваздухоплову 

Висина накнаде у КМ 
1. Једномоторни авион 1 500 250 
2. Авион до 5.700 kg МТОМ 2 500 500 

3. 
Авион од 5.700 kg до 20.000 kg 
МТОМ 

3 500 600 

4. 
Авион од 20.000 kg до 40.000 kg 
МТОМ 

5 000 750 

5. Авион преко 40.000 kg МТОМ 10 000 1 000 
6. Једномоторни хеликоптер 2 500 500 
7. Вишемоторни хеликоптер 3 500 600 
8. Балон/ваздушни брод 1 500 500 

(2) Висина накнаде по оператору се обрачунава на начин 
да се као основа за обрачун узима ваздухоплов у флоти 
са највећом МТОМ и том износу се додају накнаде за 
сваки ваздухоплов који је обухваћен AOC или 
спецификацијом операција у зависности од категорије 
ваздухоплова. 

Члан 21. 
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за издавање одобрења за летење у 

условима смањење видљивости) 
(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за издавање и упис у 
AOC/спецификацију операција посебног овлашћења, 
односно одобрења за летење у условима смањење 
видљивости (LVO - Low Visibility Operations), одређује 
се према врсти операција за које се тражи 
овлашћење/одобрење. 
a) Висина накнаде за спровођење поступка утврђи-

вања испуњености услова за издавање и упис 
овлашћења/одобрења за прецизни инструментал-
ни прилаз на слијетање и слијетање - CAT II i CAT 
III операције, износи: 

Ред-
ни 
број 

Категорија 
ваздухоплова 

Висина накнаде у КМ 

Упис првог 
ваздухоплова 

Упис осталих 
ваздухоплова истог 

типа 
CAT 

II 
CAT 
III 

CAT II CAT III 

1. 
Авион преко 40.000 
kg МТОМ 

2 000 3 000 500 600 

2. 
Авион од 20.000 kg 
до 40.000 kg МТОМ 

1 800 2 500 400 600 

3. 
Авион од 5.700 kg 
до 20.000 kg МТОМ 

1 500 2 200 350 550 

4. 
Авион до 5.700 kg 
МТОМ 

1 000 1 500 250 350 

5. 
Вишемоторни 
хеликоптер 

1 500 2 200 350 550 

6. 
Једномоторни 
хеликоптер 

1 000 1 500 250 550 

b) Висина накнаде за спровођење поступка 
утврђивања испуњености услова за издавање и 
упис овлашћења/одобрења за полијетање у 
условима смањење видљивости (LVTO - Low 
Visibility Take-Off) износи: 

Ред-
ни 
број 

Категорија 
ваздухоплова 

Висина накнаде у КМ 

Упис првог 
ваздухоплова 

Упис 
осталих 

ваздухоплов
а истог типа 

1. 
Авион преко 40.000 
kg МТОМ 

2 200 1 100 

2. 
Авион од 20.000 kg до 
40.000 kg МТОМ 

2 000 1 000 

3. 
Авион од 5.700 kg до 
40.000 kg МТОМ 

1 800 900 

4. 
Авион до 5.700 kg 
МТОМ 

1 000 500 
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5. 
Вишемоторни 
хеликоптер 

1 000 500 

6. 
Једномоторни 
хеликоптер 

700 350 

(2) Накнаде из става (1) тачка а) и б) овог члана плаћају и 
власници или корисници ваздухоплова који су уписани 
у Регистар ваздухоплова Босне и Херцеговине, али 
нису уписани у било који AOC/спецификацији 
операција, а лете у условима смањене видљивости 
(LVO), и којима је потребно одобрење издато од стране 
BHDCA за наведене операције. 

Члан 22. 
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање 
одобрења за летење двомоторним ваздухопловом са 

повећаним долетом - ETOPS - Extended-Range Twin-Engine 
Operations) 

Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање 
овлашћења, односно одобрења за летење двомоторним 
ваздухопловом са повећаним долетом (спровођење ETOPS 
операција), одређује се у зависности од захтијеваног времена 
продуженог долета и износи: 

Редни 
број 

Категорија 
ваздухоплова 

Висина накнаде у КМ 
Први тип 

ваздухоплова 
Додатни тип 
ваздухоплова  

1. Више од 120 минута 15 000 7 000 

2. 120 минута 12 000 6 000 

3. 75 минута 10 000 5 000 

Члан 23. 
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање 
одобрења RVSM или MNPS) 

(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за поступање по захтјеву за 
издавање овлашћења/одобрења за летење у ваздушном 
простору са смањеним вертикалним раздвајањем 
(RVSM – Reduced Vertical Separation Minimum) или за 
летење у вазушном простору у коме се захтијевају 
минималне навигационе могућности (MNPS - Minimum 
Navigation Performance Specification) износи: 

Редни 
број 

Категорија 
ваздухоплова 

Висина накнаде у КМ 

Упис првог 
ваздухоплова 

Упис осталих 
ваздухоплова истог 

типа 

1. 
Ваздухоплов преко 
40.000 kg МТОМ 

2 000 1 000 

2. 
Ваздухоплов од 20.000 
kg до 40.000 kg МТОМ 

1 800 900 

3. 
Ваздухоплов од 5.700 kg 
до 40.000 kg МТОМ 

1 500 750 

4. 
Ваздухоплов до 5.700 kg 
МТОМ 

1 000 500 

(2) Накнаде из става (1) овог члана плаћају и власници или 
корисници ваздухоплова који су уписани у Регистар 
ваздухоплова Босне и Херцеговине, али нису уписани у 
било који AOC /спецификацији операција, а изводе 
операције у RVSM и MNPS ваздушном простору, и 
којима је потребно одобрење издато од стране BHDCA 
за наведене операције. 

Члан 24. 
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање 
одобрења RNAV или RNP) 

(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за поступање по захтјеву за 

издавање овлашћења/одобрења за просторну 
навигацију (RNAV - Area Navigation) или за упис 
овлашћења/одобрења захтијеваних навигационих 
могућности (RNP - Required Navigation Performance) 
износи: 

Редни 
број 

Категорија 
ваздухоплова 

Висина накнаде у КМ 

Упис првог 
ваздухоплова 

Упис осталих 
ваздухоплова истог 

типа 

1. 
Ваздухоплов преко 
40.000 kg МТОМ 

1 200 700 

2. 
Ваздухоплов од 20.000 
kg до 40.000 kg МТОМ 

1 100 650 

3. 
Ваздухоплов од 5.700 kg 
до 40.000 kg МТОМ 

1 000 600 

4. 
Ваздухоплов до 5.700 kg 

МТОМ 
700 350 

(2) Накнаде из става (1) овог члана плаћају и власници или 
корисници ваздухоплова који су уписани у Регистар 
ваздухоплова Босне и Херцеговине, али нису уписани у 
било који AOC/спецификацији операција а лете у 
контролисаном ваздушном простору који је декларисан 
за коришћење RNAV, односно RNP, и којима је 
потребно одобрење издато од стране BHDCA за 
наведене операције. 

Члан 25. 
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање 
одобрења за превоз опасних материја) 

Висина накнаде за спровођења поступка утврђивања 
испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање 
овлашћења/одобрења за превоз опасних материја износи: 

Редни 
број 

Врста 
овлашћења/одобрења

Врста 
транспортоване 

робе 

Висина 
накнаде у 

КМ 

Висина наканде за 
обнову 

овлашћења/одобрења 
у КМ 

1. 

Стално 
овлашење/одобрење 
(у току важења AOC 
– спецификација 
операција) 

Опасне 
материје 

2 500 1.500 

2. 

Овлашћење/одобрење 
које нема трајни 
карактер и не издаје 
се уз AOC 

Опасне 
материје 

1 500 500 

3. 
Стално 
овлашћење/одобрење

Војна опрема 1 500 600 

4. 
Овлашћење/одобрење 
које нема трајни 
карактер 

Војна опрема 750 350 

Члан 26. 
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање и 
продужење радне дозволе) 

(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за спровођење поступка 
утврђивања испуњености услова за поступање по 
захтјеву за издавање радне дозволе (Operating licence), 
у зависности од врсте превоза, износи: 

Редни број Врста превоза Висина накнаде у КМ 
1. Превоз путника и пртљага 3 000 
2. Превоз терета 1 500 

(2) Висина накнаде за редовну провјеру услова из радне 
дозволе или продужење радне дозволе плаћа се сваке 
године током важења радне дозволе у износу од 70 % 
од прописане накнаде из става (1) овог члана, у 
зависности од врсте превоза. 

(3) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за измјену радне дозволе, у 
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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 V – НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВАЗДУХОПЛОВНЕ 
БЕЗБЈЕДНОСТИ (Security) 

Члан 36. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за одобравање 

Програма ваздухопловне безбједности) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за 

одобравање Програма ваздухопловне безбједности износи 
2.000,00 КМ. 

Члан 37. 
(Висина накнаде за издавање ID картица члановима посаде 

ваздухоплова) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

ID картица члановима посаде ваздухоплова износи 50,00 КМ 
по особи. 

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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Напомена: У случајевима да захтјев за продужење 
рока важења овлашћења и придружених одобрења садржи 
више различитих овлашћтења са придруженим одобрења, 
посебног овлашћења и звања, подносилац плаћа накнаду за 
свако овлашћење са придруженим одобрењима, посебним 
овлашћењима, звањима које је навео у захтјеву. 

Члан 39. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за признавање 
обуке, дозвола и овлашћења стечених у другој (страној) 

држави) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за 

признавање обуке, дозвола и овлашћења стечених у другој 
(страној) држави износи: 

Редни број Врста дозволе и овлашћења 
Висина накнаде у 

КМ 

1. 
Признавање дозволе контролор летења са 
припадајућим овлашћењима 

3 000 

Члан 40. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

потврда о праву на стручно оспособљавање ваздухопловног 
особља) 

Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
потврда о праву на стручно оспособљавање ваздухопловног 
особља износи: 

Редни број Врста центра за обуку 
Висина 

накнаде у КМ

1. 
Центар за стручно оспособљавање контролора 
летења 

12 000 

2. 
Центар за стручно оспособљавање осталог особља 
чији послови непосредно утичу на безбједност 
ваздушног саобраћаја 

520 

Члан 41. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за продужење 
важења потврде о праву на стручно оспособљавање 

ваздухопловног особља) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за продужење 

важења потврде о праву на стручно оспособљавање 
ваздухопловног особља износи: 

Редни број Врста центра за обуку 
Висина 

накнаде у КМ

1. 
Центар за стручно оспособљавање контролора 
летења 

2 000 

2. 
Центар за стручно оспособљавање осталог особља 
чији послови непосредно утичу на безбједност 
ваздушног саобраћаја 

100 

Члан 42. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби 
износи: 
Редни 
број 

Врста поступка Висина накнаде 

1. 
Издавање сертификата за 
пружање услуга у ваздушној 
пловидби 

0,1% од укупног прихода 
подносиоца захтјева оствареног у 
претходној пословној години 
или 
0,1% од укупног прихода који је у 
финансијском плану подносиоца 
захтјева предвиђен да се оствари у 
првој години пословања уколико је 
подносилац захтјева основан у 
години у којој подноси захтјев 

2. 

Спровођење континуираног 
надзора ради провјере 
испуњености услова за 
пружање услуга у ваздушној 
пловидби 

0,5% од укупног прихода субјекта 
провјере на годишњем нивоу током 
периода важења цертификата 

3. 
Признавање страног 
сертификата за пружање 

10.000 КМ 

услуга у ваздушној пловидби 

4. 

Спровођење поступка и 
издавање рјешења о 
прихватању планиране 
промјене у функционалном 
систему ваздухопловног 
субјекта 

0,5% од инвестиционе вриједности 
пројекта којим се промјена уводи 

ДИО VII – НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ АЕРОДРОМА 

Члан 43. 
(Висина накнаде за преглед аеродрома ради добијања 

потврде за аеродром) 
(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за 
издавање, продужење, допуну, измјену, пренос или 
отказивање потврде за аеродром износи: 

Врста 
аеродро-ма 

Врста 
пот-
врде 

Основн
и пре-
глед за 
изда-
вање 
пот-
врде 

Пре-
глед за 
проду-
жење 
важ-
ности 
пот-
врде 

Пр-
еглед 
ради 
допуне 
/ измје-
не пот-
врде 

Пре-
глед 
ради 
пре-
носа 

потврде 

Прегле
д ради 
отка-

зива-ња 
пот-
врде 

Висина накнаде у КМ 
1 2 3 4 5 

Аеродроми 
за јавни 
ваздушни 
саобраћај 
са оптере-
ћењем 
преко  
300 000 
путника 
годишње 

Јавна 
упо-
треба 

30 
000 

15 000 3000 2 000 1 500 

При-
време-
на упо-
треба 

10 000 5 000 2 000 1 000 1 000 

Аеродроми 
за јавни 
ваздушни 
саобраћај 
са оптере-
ћењем од 
100 000 до  
300 000 
путника 
годишње 

Јавна 
употре-
ба 

20 000 7 000 2 000 1 000 500 

Привре
мена 
употре
ба 

5 000 2 500 1 000 500 500 

Аеродроми 
за јавни 
ваздушни 
саобраћај 
са 
оптереће-
њем од  
50 000 до 
100 000 
путника 
годишње 

Јавна 
употреб
а 

10 000 5 000 500 500 500 

Привре
мена 
употре
ба 

3 000 1 500 500 500 500 

Аеродроми 
за јавни 
ваздушни 
саобраћај 
са 
оптереће-
њем до  
50 000 
путника 
годишње 

Стал-на 
упо-
треба 

7 000 3 500 500 300 300 

Привре
мена 
упо-
треба 

2 000 1 000 2 500 300 300 

Аеродроми 
за 
спортско 
ваздухо-
пловство, 
привредне 
и 
сопствене 
потребе 

Стална 
упо-
тре-ба 

1 000 400 200 200 200 

При-
време-
на упо-
треба 

500 200 100 100 100 

Аеродроми 
за хелико-
птере -
хелидроми 

Стална 
упо-
треба 

1 000 400 200 200 200 

При-
време-
на упо-
треба 

500 200 100 100 100 

Аеродроми 
на води - 

Стална 
употре-

3 000 1 500 300 300 200 
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хидродром
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 

(2) Накнада за редовну провјеру услова из потврде за 
аеродром (за све врсте аеродрома) плаћа се сваке 
године током важења потврде за аеродром у зависности 
од врсте потврде коју посједују и саобраћајног 
оптерећења (ако је примјењиво). Висина накнаде је дата 
у табели из става (1) овог члана (колона бр. 2). 

Члан 44. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

сагласности са становишта безбједности) 
(1) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

сагласности са становишта ваздухопловне безбједности 
и ограничења, а везано за услове за коришћење 
локације за изградњу аеродрома, износи 10% од висине 
цијене основног прегледа за издавање потврде 
аеродромског оператора. 

(2) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
сагласности са становишта безбједности (safety) 
ваздушног саобраћаја за постављање или изградњу 
техничких система, објеката, инсталација и уређаја за 
обезбјеђење ваздушног саобраћаја, износи 0,4% 
инвестиционе вриједности објеката, инсталација или 
уређаја према приложеној документацији, али не мање 
од 500,00 КМ. 

(3) Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
сагласности са становишта безбједности ваздушног 
саобраћаја за постављање, изградњу, доградњу и 
легализацију објеката, инсталација и уређаја који могу 
представљати препреку у ваздушном саобраћају 
износи: 
а) за физичка лица: 300,00 КМ по објекту/локацији 

који се анализира и може представљати препреку, 
б) за правна лица: 700,00 КМ по објекту/локацији 

која се анализира и може представљати препреку. 

ДИО VIII – ОДОБРАВАЊЕ ИЗУЗЕЋА 

Члан 45. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за одобравање 

изузећа) 
(1) Висина накнаде за за поступање по захтјеву за 

одобравања изузећа од примјене прописа износи 
2.000,00 КМ. 

(2)  Накнада из става (1) овог члана неће се примјењивати 
на спровођење поступака одобравања изузећа од 
примјене прописа за ваздухоплове који се користе у 
складу са одредбама члана 6. став (2) Закона о 
ваздухопловству Босне и Херцеговине. 

ДИО IX – ПЛАНИРАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ, 
РАСПОРЕД И ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА 

Члан 46. 
(Планирање средстава) 

Планирање средстава остварених по основу ове одлуке 
вршиће се у складу са одредбама Закона о финансирању 
институција БиХ ("Службени гласник БиХ", број 61/04 и 
49/09) 

Члан 47. 
(Евидентирање и распоред средстава) 

Средства остварена по основу ове одлуке биће 
евидентирана на програму посебних намјена "Накнаде по 
члану 13. став (1) тачка е) Закона о ваздухопловству БиХ" у 
износу и по економским категоријама како буде утврђено 
Законом о буџету институција БиХ и међународних 
обавеза БиХ и биће расположива у складу са динамиком 
прилива. 

Члан 48. 
(Трошење средстава) 

Средства из претходног члана користиће се за 
финансирање сљедећих трошкова: 

a) 50% за уговорене и друге посебне услуге, 
b) 30% за путне трошкове, 
c) 10% за услуге превоза и горива, 
d) 10% за текуће одржавање, енергију, телефонске, 

комуналне и друге услуге. 

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. 

ДИО XI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 50. 
(Завршне одредбе) 

(1) Ова одлука ступа на снагу осмога дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

(2) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о накнадама за финансирање рада БХДЦА по 
основу члана 13. став (1) тачка е) Закона о 
ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени 
гласник БиХ", број 02/12), Одлука о измјени Одлуке о 
накнадама за финансирање рада БХДЦА по основу 
члана 13. став (1) тачка е) Закона о ваздухопловству 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 
08/12) и Исправка Одлуке о накнадама за финан-
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сирање рада БХДЦА по основу члана 13. став (1) 
тачка е) Закона о ваздухопловству Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 09/12). 

Број 1-4-02-2-470-12/14 
02. јула 2015. године 

Бања Лука 
Генерални директор 

Ђорђе Ратковица, с. р.
 
 

Na osnovu člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi 
("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i člana 13. stav (1) 
tačka e) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", broj 39/09), uz prethodnu saglasnost Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine, generalni direktor Direkcije za 
civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi 

ODLUKU 
O VISINI NAKNADA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI 

DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH 

DIO I – OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom odlukom utvrđuju se visine naknada koje ostvaruje 
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: BHDCA) od prihoda koje ostvaruje vlastitom 
djelatnošću, za obavljanje poslova: sprovođenja nadzora, 
utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izdavanje certifikata, potvrda i 
odobrenja, u oblastima plovidbenosti i operacija zrakoplova, 
licenci letačkog osoblja, zrakoplovne sigurnosti, navigacije i 
aerodroma. 

DIO II - NAKNADE IZ OBLASTI PLOVIDBENOSTI 
ZRAKOPLOVA 

Član 2. 
(Visina naknade za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za izdavanja 

uvjerenja i naknade za redovnu provjeru za obavljanje 
zrakoplovno-tehničke djelatnosti održavanja zrakoplova) 

(1) Visina naknade za sprovođenje postupka utvrđivanja 
ispunjenosti uvjeta za izdavanje uvjerenja i naknade za 
redovnu provjeru za obavljanje zrakoplovno-tehničke 
djelatnosti održavanja zrakoplova iznosi: 

Redni 
broj 

Kategorija zrakoplova 

Visina naknade (KM) 

Part -145 
Part–M 

Subpart-F 

Mali 
klipni 

zrakoplovi
(1) (2) (3) (4) 

1. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju preko 40.000 kg 

12 000 x x 

2. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju od 15.000 do 40.000 kg 

4 000 x x 

3. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju od 5.700 kg do 15.000 kg 

2 000 x x 

4. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju od 2.730 kg do 5.700 kg 

1 200 600 x 

5. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju od 750 kg do 2.730 kg i 
motorna jedrilica 

900 500 300 

6. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju do 750 kg i jedrilica 

600 400 200 

7. Višemotorni helikopter 2 000 x x 
8. Jednomotorni helikopter do 3.175 kg 1 200 500 300 
9. Ultralaki zrakoplov x 200 150 

10. 
Ultralaki zrakoplov kojim se 
komanduje pomjeranjem CG 

x 140 100 

11. Balon 300 100 x 

(2) Ako je uvjerenjem obuhvaćeno više kategorija zrakoplova, 
naknada se plaća za najveću kategoriju zrakoplova. 

(3) Visina naknade za provjeru za izdavanje uvjerenja za 
zrakoplovno-tehničku djelatnost održavanja zrakoplova, 
koja je ograničena na linijsko održavanje, iznosi 50% od 
naknade utvrđene u stavu (1) ovog člana. 

(4) Za obavljanje zrakoplovno-tehničke djelatnosti održavanja 
dijelova, motora i elisa zrakoplova, visina naknade iznosi 
50% od naknade iz stava (1) ovog člana, utvrđene za 
zrakoplove čiji se dijelovi održavaju. 

Član 3. 
(Visina naknade za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za izdavanje 

uvjerenja i naknade za redovnu provjeru za obavljanje 
zrakoplovno-tehničke djelatnosti proizvodnje zrakoplova) 

(1) Visina naknade za sprovođenje postupka utvrđivanja 
ispunjenosti uvjeta i izdavanje uvjerenja i naknade za 
redovnu provjeru za obavljanje zrakoplovno-tehničke 
djelatnosti proizvodnje zrakoplova iznosi: 

Redni 
broj 

Kategorija zrakoplova 
Visina naknade (KM) 

Part-21 
Subpart-G 

Part-21 
Subpart-F 

(1) (2) (3) 

1. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju preko 40.000 kg 

30 000 2 500 

2. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju od 15.000 do 40.000 kg 

15 000 2.500 

3. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju od 5.700 kg do 15.000 kg 

5 000 2 500 

4. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju od 2.730 kg do 5.700 kg 

2 500 800 

5. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju od 750 kg do 2.730 kg i 
motorna jedrilica 

2 000 500 

6. 
Avion čija je maksimalna masa na 
polijetanju do 750 kg i jedrilica 

1 000 400 

7. Višemotorni helikopter 15 000 2 500 
8. Jednomotorni helikopter do 3.175 kg 2 500 800 
9. Balon 500 250 

(2) Ako je uvjerenjem obuhvaćeno više kategorija zrakoplova, 
naknada se plaća pojedinačno za svaku kategoriju 
zrakoplova. 

(3) Za izdavanje uvjerenja za obavljanje zrakoplovno-tehničke 
djelatnosti proizvodnje dijelova, motora i elisa zrakoplova, 
plaća se naknada u iznosu 50% od naknade iz tabele iz 
stava (1) ovog člana. 

Član 4. 
(Visina naknade za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za izdavanja 

uvjerenja i naknade za redovne provjere centrima za obuku 
zrakoplovnog osoblja) 

Visina naknade za sprovođenje postupka utvrđivanja 
ispunjenosti uvjeta za izdavanje uvjerenja i za sprovođenje 
redovnih provjera centrima za obučavanje zrakoplovnog osoblja 
iznosi: 

 
  

Red-
ni 

broj 

Vrsta Centra za obuku 

Visina naknade (KM) 

Inicijalno 
izdavanje 

Inicijalno 
odobrenje 
po kursu 

Izmjena po 
kursu 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Centar za obuku 
zrakoplovno- 

tehničkog osoblja 
za osnovno 
školovanje 

za prvu (pod) 
kategoriju 

2 000 

x 50 svaka 
dodatna 
(pod) 

kategorija 

100 

2. 

Centar za obuku 
zrakoplovno - 

tehničkog osoblja 
za tip zrakoplova 

za prvu (pod) 
kategoriju 

2 000 

x 100 svaka 
dodatna 
(pod) 

kategorija 

100 


