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УПУТСТВО 

о попуњавању и достављању Извјештаја о превезеним 
путницима/роби/терету 

у редовном и повременом ваздушном превозу у одласку са аеродрома 

1 Правни основ 

Члан 4. став (4) Одлуке 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 4/17) 

2 Предмет упутства 

Овим упутством прописује се садржај и изглед Извјештаја о превезеним 
путницима/роби/терету у редовном и повременом ваздушном превозу у одласку са 
аеродрома, те начин и рокови достављања Извјештаја од стране оператора 
аеродрома. 

3 Садржај извјештаја 

Извјештај о превезеним путницима/роби/терету у редовном и повременом ваздушном 
превозу у одласку са аеродрома по сваком појединачном ваздушном оператеру који 
обавља промет преко тог аеродрома, садржи одвојен приказ података о превозу 
путника од података о превозу робе/терета, те се Извјештај састоји из два табеларна 
прегледа: 

 Табела 1 - Преглед података о превозу путника у одласку са аеродрома 

 Табела 2 - Преглед података о превозу робе/терета у одласку са аеродрома 

3.1 Табела 1 - Подаци о превозу путника у одласку са аеродрома 

Табела 1 садржи сљедеће податке: 

 Заглавље:  Назив оператера аеродрома који доставља податке 

 Заглавље:  Извјештај за мјесец за који се достављају подаци 

 Колона (1)  Редни број 

 Колона (2)  Оператор ваздухоплова 

 Колона (3)  Број путника са почетним поласком са аеродрома 

 Колона (4)  Број путника у трансферу 

 Колона (5)  Број путника у транзиту 

 Колона (6)  Број путника са бесплатним картама и бенифицираним картама са 
ознаком ID 00 и ID 90 

 Колона (7) Дјеца до 2 године (INF) 

 Колона (8)  Број путника са почетним поласком са аеродрома који плаћају 
накнаду 

 
Оператор аеродрома дужан је унијети тражене податке у колоне од 1. до 7. по сваком 
појединачном ваздушном оператеру који обавља промет преко тог аеродрома, те 
навести обрачунски период за који се достављају подаци. 
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3.2 Табела 2 - Подаци о превозу робе/терета у одласку са аеродрома 

Табела 2 садржи сљедеће податке: 

 Заглавље: Назив оператера аеродрома који доставља податке 

 Заглавље: Извјештај за мјесец за који се достављају подаци 

 Колона (1) Редни број 

 Колона (2) Оператор ваздухоплова 

 Колона (3) Тона превезене робе/терета са поласком са аеродрома 

 Колона (4) Тона превезене робе/терета у трансферу 

 Колона (5) Тона превезене робе/терета у транзиту 

 Колона (6) Тона превезене робе/терета ослобођене од плаћања услуга 
превоза 

 Колона (7) Тона превезене робе/терета која није ослобођена од плаћања 
услуга превоза 

Оператор аеродрома дужан је унијети тражене податке у колоне од 1. до 6. по сваком 
појединачном ваздушном оператеру који обавља промет преко тог аеродрома, те 
навести обрачунски период за који се достављају подаци. 

4 Начин и рокови достављања Извјештаја 

Оператор аеродрома дужан је потписан Извјештај од стране одговорне особе 
доставити у BHDCA путем поште, на адресу V козарске бригаде 18, 78 000 Бања Лука, 
и путем e-maila на адресу bhdca@bhdca.gov.ba. 

Извјештај се доставља најкасније у року од 7 дана од дана истека обрачунског 
периода. 

5 Плаћање накнаде операторима аеродрома 

BHDCA ће, у складу са чланом 8. став (е) Одлуке 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 БиХ, извршити плаћање накнаде оператору аеродрома за прикупљање 
тражених података, у висини до 3% приходованих средстава. 

6 Прилог 

Саставни дио овог упутства је Excel образац Извјештаја, постављен на web страницу 

BHDCA, са припадајућим табелама. 
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