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c) Организација регистрирана за обуку PPL (RF) 250 
d) Центри за обуку пилота ултралаких ваздухоплова 200
e) Центри за обуку пилота слободног балона 250
f) Центри за обуку пилота једрилице 100

g) 
Организација за обуку ваздухопловног стручног особља 
(пилоти LSL и падобранско особље) 

100 

h) 
Организација за обуку стручног особља које обавља 
послове од значаја за безбједност ваздушне пловидбе на 
аеродрому 

500 

i) Здравствене установе – AMC 250 
j) Овлашћени љекари - АМЕ 70 

k) 

Овлашћена лица (правно или физичко лице) за 
спровођење обуке или провјере одређеног нивоа 
познавања енглеског или другог језика за летачко 
особље 

180 

(3) Накнада за измјену одобрења за рад из става (2) овог
члана плаћа се при подношењу захтјева за измјену
одобрења за рад у износу од 25% наведене вриједности
накнаде.

Члан 35.
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања

испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање, 
продужење, обнављање и прихватање одобрења за рад 

уређаја за симулирање лета) 
(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања

испуњености услова за поступање по захтјеву за
издавање одобрења уређаја за симулирање лета износи:

Врста поступка 
Висина 

накнаде у КМ
a) Уређај за симулирање лета (FFS) 8 000 

b) 
Уређај за вјежбање летачко навигационих процедура 
(FNPT I и FNPT II) 

4 000 

c) Тренажер лета (FTD) 1 500 
d) Уређај за основно инструментално летење (BITD) 1 000 

(2) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања
испуњености услова за поступање по захтјеву за
издавање потврде о прихватању уређаја за симулирање
лета за потребе RF/FTO/TRTO/тренинга ваздухоплов-
них оператора одобрених од стране BHDCA износи:

Врста поступка 
Висина накнаде

у КМ 
a) Уређај за симулирање лета (FFS) 1 000 

b) 
Уређај за вјежбање летачко навигацијских процедура 
(FNPT I и FNPT II) 

750 

c) Тренажер лета (FTD) 500 
d) Уређај за основно инструментално летење (BITD) 250 

(3) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања
испуњености услова за поступање по захтјеву за
издавање или прихватање одобрења уређаја за
симулирање лета у циљу продужења важења одобрења
плаћа се сваке године током важења одобрења у износу
од 50% накнаде прописане ставом (1) и (2) овог члана.

ДИО V – НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВАЗДУХОПЛОВНЕ 
БЕЗБЈЕДНОСТИ (Security) 

Члан 36. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за одобравање 

Програма ваздухопловне безбједности) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за 

одобравање Програма ваздухопловне безбједности износи 
2.000,00 КМ. 

Члан 37. 
(Висина накнаде за издавање ID картица члановима посаде 

ваздухоплова) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

ID картица члановима посаде ваздухоплова износи 50,00 КМ 
по особи. 

ДИО VI - НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВАЗДУХОПЛОВНЕ 
НАВИГАЦИЈЕ 

Члан 38. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

дозвола, упис овлашћења, звања и одобрења) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву 

контролора/ученика контролора летења за издавање дозвола, 
упис и продужење рока важења овлашћења, звања и 
одобрења у дозволу износи: 
Редни 
број 

Врста поступка 
Висина 

накнаде у КМ

1. 
Спровођење поступка и издавање дозволе ученика 
контролора летења 

200 

2. 
Спровођење поступка и издавање дозволе 
контролора летења 

400 

3. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – аеродромска контрола -визуелна (ADV) 

200 

4. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – аеродромска контрола -инструментална 
(ADI) 

300 

5. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – прилазна контрола - процедурална 
(APP) 

400 

6. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – прилазна контрола - надзорна (APS) 

500 

7. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлаштћења – обласна контрола - процедурална 
(ACP) 

600 

8. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – обласна контрола - надзорна (ACS) 

700 

9. 
Уписивање одобрења придруженог уз основно 
овлашћење ADI 

200 

10. 
Уписивање одобрења придруженог уз основно 
овлашћење APS 

300 

11. 
Уписивање одобрења придруженог уз основно 
овлашћење ACS 

300 

12. Уписивање посебног овлашћења за локацију 400

13. 
Провјера испуњености услова и издавање посебног 
овлашћења - инструктор за оспособљавање на 
радном мјесту ОЈТ 

800 

14. 
Провјера испуњености услова и издавање звања 
Испитивача за провјеру стручне оспособљености 
контролора летења - ЕXМ 

1 000 

15. Уписивање посебног језичког одобрења 200
16. Издавање одобрења за вршење обуке на симулатору 400 

17. 
Продужење рока важења дозволе - ученик контролор 
летења 

80 

18. 
Продужење/обнова рока важења посебног овлаштења 
за локацију 

200 

19. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења ADV 

100 

20. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења и одобрења ADI и придружених 
одобрења 

250 

21. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења APP 

200 

22. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења APS и придружених одобрења 

400 

23. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења ACP 

300 

24. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења ACS и придружених одобрења 

500 

25. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења посебног овлашћења ОЈТ Инструктора 

400 

26. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења звања Испитивача за провјеру стручне 
оспособљености контролора летења - ЕXМ 

500 

27. Продужење рока важења посебног језичког одобрења 200 

28. 
Продужење рока важења одобрења за вршење обуке 
на симулатору 

200 

29. 
Спровођење поступка за обнављање дозволе 
контролора летења, неважећих или суспендованих 
овлашћења, одобрења, посебних овлашћења и звања 

1 000 
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Напомена: У случајевима да захтјев за продужење 
рока важења овлашћења и придружених одобрења садржи 
више различитих овлашћтења са придруженим одобрења, 
посебног овлашћења и звања, подносилац плаћа накнаду за 
свако овлашћење са придруженим одобрењима, посебним 
овлашћењима, звањима које је навео у захтјеву. 

Члан 39. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за признавање 
обуке, дозвола и овлашћења стечених у другој (страној) 

држави) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за 

признавање обуке, дозвола и овлашћења стечених у другој 
(страној) држави износи: 

Редни број Врста дозволе и овлашћења 
Висина накнаде у 

КМ 

1. 
Признавање дозволе контролор летења са 
припадајућим овлашћењима 

3 000 

Члан 40. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

потврда о праву на стручно оспособљавање ваздухопловног 
особља) 

Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
потврда о праву на стручно оспособљавање ваздухопловног 
особља износи: 

Редни број Врста центра за обуку 
Висина 

накнаде у КМ

1. 
Центар за стручно оспособљавање контролора 
летења 

12 000 

2. 
Центар за стручно оспособљавање осталог особља 
чији послови непосредно утичу на безбједност 
ваздушног саобраћаја 

520 

Члан 41. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за продужење 
важења потврде о праву на стручно оспособљавање 

ваздухопловног особља) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за продужење 

важења потврде о праву на стручно оспособљавање 
ваздухопловног особља износи: 

Редни број Врста центра за обуку 
Висина 

накнаде у КМ

1. 
Центар за стручно оспособљавање контролора 
летења 

2 000 

2. 
Центар за стручно оспособљавање осталог особља 
чији послови непосредно утичу на безбједност 
ваздушног саобраћаја 

100 

Члан 42. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 
сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби 
износи: 
Редни 
број 

Врста поступка Висина накнаде 

1. 
Издавање сертификата за 
пружање услуга у ваздушној 
пловидби 

0,1% од укупног прихода 
подносиоца захтјева оствареног у 
претходној пословној години 
или 
0,1% од укупног прихода који је у 
финансијском плану подносиоца 
захтјева предвиђен да се оствари у 
првој години пословања уколико је 
подносилац захтјева основан у 
години у којој подноси захтјев 

2. 

Спровођење континуираног 
надзора ради провјере 
испуњености услова за 
пружање услуга у ваздушној 
пловидби 

0,5% од укупног прихода субјекта 
провјере на годишњем нивоу током 
периода важења цертификата 

3. 
Признавање страног 
сертификата за пружање 

10.000 КМ 

услуга у ваздушној пловидби 

4. 

Спровођење поступка и 
издавање рјешења о 
прихватању планиране 
промјене у функционалном 
систему ваздухопловног 
субјекта 

0,5% од инвестиционе вриједности 
пројекта којим се промјена уводи 

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 



Utorak, 14. 7. 2015. S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Broj 56 - Stranica 77 

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 



Ponedjeljak, 26. 10. 2015. S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Broj 82 - Strana 39 

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. 




