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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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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.
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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. 




