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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) 

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.




