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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.

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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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.




