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koji će odobravati Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine na prijedlog BHDCA, u visini do 15% 
prihodovanih sredstava; 

d) tehničko osposobljavanje BHDCA - kapitalna ulaganja 
u visini do 32% prihodovanih sredstava; 

e) plaćanje naknade operatorima aerodroma za 
prikupljanje podataka o prevezenim 
putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u Bosni i 
Hercegovini, u visini do 3% prihodovanih sredstava. 

Članak 9. 
(Završne odredbe) 

(1) Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom 
glasniku BiH", a primjenjivat će se po isteku 30 dana od 
dana objave ove odluke u zrakoplovnim publikacijama 
Bosne i Hercegovine (AIP). 

(2) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o 
visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po 
prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju 
operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku 
sa aerodroma u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik 
BiH", broj 4/12). 
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На основу члана 13. став (1) тачка (ц) и (д) Закона о 
ваздухопловству БиХ ("Службени гласник БиХ", број 39/09), 
а у вези са чланом 3. и 3а. Закона о административним 
таксама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 
16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 и 76/07) и чланом 13. став (2) 
Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 
32/13), уз сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине 
са 86. сједнице одржане 20.12.2016. године, генерални 
директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и 
Херцеговине доноси 

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ КОЈУ ПЛАЋАЈУ ОПЕРАТОРИ 
ВАЗДУХОПЛОВА ПО ПРЕВЕЗЕНОМ ПУТНИКУ У 
ОДЛАСКУ И ВИСИНИ НАКНАДЕ КОЈУ ПЛАЋАЈУ 

ОПЕРАТОРИ ВАЗДУХОПЛОВА ПО ТОНИ 
ПРЕВЕЗЕНЕ РОБЕ/ТЕРЕТА У ОДЛАСКУ СА 
АЕРОДРОМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Овом одлуком утврђује се висина накнада које плаћају 
оператори ваздухоплова (правно или физичко лице које 
управља или намјерава управљати једним или већим бројем 
ваздухоплова), по превезеном путнику у одласку са 
аеродрома у Босни и Херцеговини и оператори ваздухоплова 
по тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у 
Босни и Херцеговини. 

Члан 2. 
(Накнада по превезеном путнику) 

(1) Ваздушни оператори обавезни су Дирекцији за цивилно 
ваздухопловство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
BHDCA) уплатити накнаду по превезеном путнику у 
одласку са аеродрома из Босне и Херцеговине, у износу 
од: 
a) 1 КМ у 2017. години, 
b) 2 КМ у 2018. години и 
c) 3 КМ од 1.1.2019. године. 

(2) Изузетно од одредбе става (1) овога члана, накнада се не 
плаћа за: 
a) транзитне путнике и путнике у трансферу; 
b) путнике са бесплатним картама и бенифицираним 

картама са ознаком ID 00 и ID 90; 
c) дјецу до 2 године (INF); 
d) путнике на летовима са војним позивним знаком; 
е) путнике на државним летовима; и 
f) путнике на летовима који су регистровани као 

превоз за сопствене потребе. 

Члан 3. 
(Накнада по превезеној тони робе) 

(1) Ваздушни оператори обавезни су BHDCA уплатити 
накнаду по тони превезене робе/терета у редовном и 
повременом (charter) ваздушном превозу у одласку са 
аеродрома из Босне и Херцеговине, у износу од: 
a) 20 КМ у 2017. години, 
b) 30 КМ у 2018. години и 
c) 40 КМ од 1.1.2019. године. 

(2) Изузетно од одредбе става (1) овога члана, накнада се не 
плаћа за: 
a) транзитне пошиљке робе/терета; 
b) пошиљке робе/терета ослобођене од плаћања 

услуга превоза. 

Члан 4. 
(Подаци о превезеним путницима/роби/терету у одласку са 

аеродрома из БиХ) 
(1) Оператор аеродрома, који посједује потврду за обав-

љање међународног саобраћаја, дужан је BHDCA дос-
тавити мјесечни извјештај о превезеним путницима/ро-
би/терету у редовном и повременом ваздушном превозу 
у одласку са аеродрома, по сваком појединачном 
ваздушном оператеру који обавља саобраћај преко тог 
аеродрома на начин да се одвојено морају приказати 
подаци о превозу путника од података о превозу 
робе/терета. 

(2) Извјештаји из става (1) овог члана морају садржавати 
приказ превезених путника, односно робе/терета у 
одласку, по категоријама: 
а) путници у одласку са аеродрома: 

1) број путника са почетним поласком са аеро-
дрома; 

2) број путника у трансферу; 
3) број путника у транзиту; 
4) број путника са бесплатним картама и 

бенифицираним картама са ознаком ID 00 и 
ID 90; 

5) дјеца до 2 године (INF). 
б) роба/терет у одласку са аеродрома: 

1) тона превезене робе/терета са поласком са 
аеродрома; 

2) тона превезене робе/терета у трансферу; 
3) тона превезене робе/терета у транзиту; 
4) тона превезене робе/терета ослобођене од 

плаћања услуга превоза. 
(3) Извјештај из става (1) овога члана, потписан од стране 

одговорне особе оператора аеродрома, за обрачунски 
период који обухвата календарски мјесец, оператор 
аеродрома дужан је доставити BHDCA најкасније у 
року од 7 дана од дана истека обрачунског периода. 

(4) Садржај и изглед образаца извјештаја из става (1) овога 
члана, као и упутство за њихово попуњавање и 
достављање, накнадно ће утврдити BHDCA и биће 
доступни на web страници BHDCA (www.bhdca.gov.ba). 
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Члан 5. 
(Фактурисање накнада) 

На основу извјештаја из члана 4. став (1) ове одлуке, 
BHDCA испоставља рачуне ваздушним операторима с роком 
плаћања од 30 дана од дана испостављања рачуна. 

Члан 6. 
(Уплата накнада) 

(1) Ваздушни оператори накнаде прописане одредбама ове 
одлуке плаћају на основу испостављеног рачуна од 
стране BHDCA. 

(2) Уплата накнада врши се по Наредби Министарства 
финансија и трезора БиХ на један од депозитних рачуна 
Трезора БиХ. 

(3) Средства приходована по овом основу користиће се 
преко програма за посебне намјене које ће 
Министарство финансија и трезора БиХ отворити по 
захтјеву BHDCA. 

Члан 7. 
(Неплаћање накнада) 

(1) У случају неплаћања доспјелих накнада од стране 
ваздушних оператора, BHDCA задржава сва права да 
своје доспјело а ненаплаћено потраживање, наплати 
судским путем, у складу са важећим прописима, и да 
предузме и одговарајуће мјере прописане Законом о 
ваздухопловству Босне и Херцеговине. 

(2) У случају закашњелог плаћања накнада из става (1) овог 
члана, BHDCA ће обрачунати законску затезну камату 
за сваки дан кашњења у плаћању, по стопи која је 
прописана законским прописима који су на снази у 
Босни и Херцеговини. 

Члан 8. 
(Сврха) 

Накнаде из члана 2. став (1) и члана 3. став (1) ове 
одлуке служе у сврху: 

а) запошљавање довољног броја квалификованог и 
искусног ваздухопловно-стручног кадра, неопход-
ног за извршавање надлежности BHDCA, у висини 
до 25% приходованих средстава; 

b) специјалистичко оспособљавање ваздухопловог 
особља BHDCA, у висини до 25% приходованих 
средстава; 

c) финансирање пројеката у области цивилног вазду-
хопловства, који су везани за развој цивилног ваз-
духопловства и унапређење ваздухопловне култ-
уре и безбједности летења (Safety) у генералној 
авијацији Босне и Херцеговине, те подизање ни-
воа ваздухопловне безбједности (Security) на ме-
ђународним аеродромима у Босни и Херцеговини, 
који ће одобравати Савјет министара Босне и 
Херцеговине на приједлог BHDCA, у висини до 
15% приходованих средстава; 

d) техничко оспособљавање BHDCA - капитална 
улагања, у висини до 32% приходованих 
средстава; 

е) плаћање накнаде операторима аеродрома за при-
купљање података о превезеним путницима/ро-
би/терету у одласку са аеродрома у Босни и Хер-
цеговини у висини до 3% приходованих сред-
става. 

Члан 9. 
(Завршне одредбе) 

(1) Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Служ-
беном гласнику БиХ", а примјењиваће се по истеку 30 
дана од дана објаве ове одлуке у ваздухопловним 
публикацијама Босне и Херцеговине (AIP). 

(2) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова 
по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју 
плаћају оператори ваздухоплова по тони превезене 
робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и 
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 4/12). 

Број 1-4-02-2-538-27/15 
11. јануара 2017. године 

Бања Лука
Генерални директор 

Ђорђе Ратковица, с. р.
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CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA 
BOSNE I HERCEGOVINE 

36 Odluka o izboru predsjednice Centralne izborne
komisije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 1

 Odluka o izboru predsjednice Središnjeg izbornog 
povjerenstva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 1

 Oдлукa o избoру прeдсjeдницe Цeнтрaлнe 
избoрнe кoмисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe (српски 
језик) 1

37 Odluka o razrješenju predsjednika Centralne izborne 
komisije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 2

 Odluka o razrješenju predsjednika Središnjeg 
izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine 
(hrvatski jezik) 2

 Одлука о разрјешењу предсједника Централне 
нзборне комисије Босне и Херцеговине (српски 
језик) 2

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH 
SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE 

38 Odluka broj 02-2.4-57/16-2 (bosanski jezik) 2
Odluka broj 02-2.4-57/16-2 (hrvatski jezik) 3
Одлука број 02-2.4-57/16-2 (српски језик) 3

39 Odluka broj 03.1-02.9-56/16-6 (bosanski jezik) 3
Odluka broj 03.1-02.9-56/16-6 (hrvatski jezik) 3
Одлука број 03.1-02.9-56/16-6 (српски језик) 4

40 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
proglašenju historijskog područja - Nekropola sa 
stećcima na lokalitetima Kaursko groblje (Ciklice) i 
Brdo u Vrbljanima, općina Konjic, nacionalnim 
spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 4


