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На основу члана 241. став 2. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, 

бр. 73/10 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15), члана 40. ст. 1. и 2. Закона о јавним агенцијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05), члана 72. став 5. и члана 68. став 1. Закона о 

транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10), 

Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси 

ТАРИФУ 

такси за пружање услуга Директората цивилног  

ваздухопловства Републике Србије 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овом тарифом уређује се висина таксе за услуге које пружа Директорат цивилног 

ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат), у складу са одредбама 

Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 

66/15).  

Члан 2. 

Висина таксе за услуге које пружа Директорат утврђује се Тарифом такси за пружање 

услуга (у даљем тексту: Тарифа).  

Износи такси наведени у Тарифи су изражени у динарима. 

Ако се плаћање таксе врши из иностранства у страној валути, прерачунавање 

прописаног динарског износа у одговарајућу валуту врши се по средњем курсу Народне 

банке Србије на дан подношења захтева. 

Члан 3. 

Обвезник таксе за услуге које пружа Директорат је подносилац захтева, односно 

физичко или правно лице у чију се корист врши услуга. 

Члан 4. 

За поступање по захтеву, такса се плаћа пре извршења услуге при подношењу 

захтева. 



Члан 5. 

Када се једним захтевом тражи пружање више услуга из делокруга Директората које 

су наведене у Тарифи, за сваку услугу која је предмет захтева плаћа се такса у складу са 

Тарифом. 

Члан 6. 

Уколико је за поступање по захтеву неопходно да Директорат обави радње из 

делокруга свог рада ван територије Републике Србије по било ком тарифном броју, 

подносилац захтева је у обавези да сноси трошкове настале у вези са предметним 

поступањем (трошкови превоза, дневница и смештаја за овлашћена лица Директората). 

Члан 7. 

Ако је од дана подношења захтева за пружање услуге до дана обрачуна висине таксе 

за ту услугу дошло до промене Тарифе, услуга се наплаћује по Тарифи која је била на 

снази у време подношења захтева, ако је то повољније за обвезника. 

Члан 8. 

Даном ступања на снагу ове тарифе, престаје да важи Правилник о висини накнада 

које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 13/11), осим чл. 36, 37. и 38. 

Члан 9. 

Ова тарифа ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

I – БЕЗБЕДНОСТ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ 

(члан 16. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Сагласност на систем управљања безбедношћу (SMS) 

1.1 
Сагласност на SMS пружаоцу услуга у ваздушној пловидби са или без центра за обуку ваздухопловног 

особља 
100.000 

1.2 Сагласност на SMS оператера аеродрома/хелидрома за који се издаје сертификат 100.000 

1.3 Сагласност на SMS самосталном центру за обуку ваздухопловног особља 50.000 

1.4 Измене SMS 20.000 

1.5 Допуне SMS 10.000 



ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

УВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У ФУНКЦИОНАЛНИ СИСТЕМ 

(члан 18. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Одобрење за планирану промену у функционалном систему пружаоца услуга у ваздушној пловидби 50.000 

2. Прибављање одобрења за планирану промену мањег обима у функционалном систему оператера аеродрома 

2.1 Оператер аеродрома са сертификатом  20.000 

2.2 Оператер аеродрома са дозволом за коришћење 2.000 

3. 
Одобравање промена у функционалном систему које се не уписују у сертификат ваздухопловног 

оператера 
2.500 

II – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

ИЗДАВАЊЕ, ИЗМЕНА И ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА  

СЕРТИФИКАТА 

(члан 66. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Издавање и измена сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби 

1.1 Издавање сертификата за пружање све четири услуге (АТS, CNS, MET и AIS) 500.000 

1.2 Издавање сертификата за пружање једне услуге (АТS или CNS или MET или AIS) 250.000 

1.3 Измена сертификата за пружање све четири услуге (АТS, CNS, MET и AIS) 250.000 

1.4 Измена сертификата за пружање једне услуге (АТS или CNS или MET или AIS) 125.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНОГ СЕРТИФИКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ 

(члан 72. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. За признавање страног сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби 500.000 

III – ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ИНСТРУКТОРУ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ  

(члан 68. Закона о транспорту опасног терета) 

1. 
Издавање одобрења за транспорт опасног терета на територију Републике Србије и са територије 

Републике Србије 
120.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ИНСТРУКТОРУ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ  

(члан 72. Закона о транспорту опасног терета) 

1. Издавање овлашћења инструктору за транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају 20.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ИЗМЕНA ОПЕРАТИВНЕ ДОЗВОЛЕ 

(члан 83. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Издавање оперативне дозволе 100.000 

2. Измена оперативне дозволе 5.000 



ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОПЕРАТЕРА 

(члан 86. став 2. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Фиксни део за издавање сертификата ваздухопловног оператера 100.000 

2. Променљиви део: 3 + 4 + 5 

3. Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању 

3.1 ако је маса мања од 5.700 kg 300.000 

3.2 ако је маса од 5.700 kg до 40.000 kg 500.000 

3.3 ако је маса преко 40.000 kg 700.000 

4. Остали ваздухоплови истог типа 

4.1 ако је маса мања од 5.700 kg ……………………… по ваздухоплову 60.000  

4.2 ако је маса од 5.700 kg до 40.000 kg …………...… по ваздухоплову 90.000  

4.3 ако је маса преко 40.000 kg ……………………… по ваздухоплову 120.000  

5. Посебно овлашћење 

5.1 Превоз путника  150.000 

5.2 Превоз робе  150.000 

5.3 Хитан медицински превоз (HЕMS) 100.000 

5.4 Превоз опасног терета  80.000 

5.5 Продужени долет ваздухоплова (ETOPS) 80.000 

5.6 Полетање у условима смањене видљивости (LVTO) 50.000 

5.7 Прилаз и слетање у условима смањене видљивости  50.000 

5.8 Летење у ваздушном простору са смањеним нормама вертикалног раздвајања (RVSM) 50.000 

5.9 За навигацијску спецификацију за PBN (RNAV, RNP) 50.000 

5.10 Летење у ваздушном простору у коме се захтевају посебне навигационе карактеристике (MNPS) 50.000 

5.11 За стрме прилазе 50.000 

5.12 Слетање на кратке полетно-слетне стазе 50.000 

5.13 Подручје летења ……………………………………… по подручју  50.000  

5.14 Коришћење података и документације у електронском облику (EFB)  100.000 

5.15 Летови са системом за ноћно осматрање (NVIS) 50.000 

5.16 Лет хеликоптера уз коришћење хеликоптерске дизалице (HHO) 100.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

ИЗМЕНА СЕРТИФИКАТА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОПЕРАТЕРА 

(члан 86. став 2. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Упис новог ваздухоплова 

1.1 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању мањом од 5.700 kg 300.000 

1.2 
Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању од 5.700 kg до 40.000 

kg 
500.000 

1.3 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању преко 40.000 kg 700.000 

2. Упис нове регистарске ознаке типа ваздухоплова који је већ уписан у сертификат 

2.1 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању мањом од 5.700 kg 60.000 

2.2 
Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању од 5.700 kg до 40.000 

kg 
90.000 

2.3 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању преко 40.000 kg 120.000 



3. Упис посебног овлашћења 

3.1 Превоз путника  150.000 

3.2 Превоз робе  150.000 

3.3 Хитан медицински превоз (HЕMS) 100.000 

3.4 Превоз опасног терета  80.000 

3.5 Продужени долет ваздухоплова (ETOPS)  80.000 

3.6 Полетање у условима смањене видљивости (LVTO) 50.000 

3.7 Прилаз и слетање у условима смањене видљивости  50.000 

3.8 Летење у ваздушном простору са смањеним нормама вертикалног раздвајања (RVSM) 50.000 

3.9 За навигацијску спецификацију за PBN (RNAV, RNP) 50.000 

3.10 Летење у ваздушном простору у коме се захтевају посебне навигационе карактеристике (MNPS) 50.000 

3.11 За стрме прилазе 50.000 

3.12 Слетање на кратке полетно-слетне стазе 50.000 

3.13 Подручје летења  50.000 

3.14 Коришћење података и документације у електронском облику (EFB)  100.000 

3.15 Летови са системом за ноћно осматрање (NVIS) 50.000 

3.16 Лет хеликоптера уз коришћење хеликоптерске дизалице (HHO) 100.000 

4. Административне измене Сертификата 5.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

(члан 95. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Фиксни део за издавање потврде о испуњавању услова за обављање посебних делатности у 

ваздушном саобраћају 
50.000 

2. Променљиви део: 3 + 4 + 5 

3. Упис нове регистарске ознаке типа ваздухоплова који је већ уписан у сертификат 

3.1 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању мањом од 5.700 kg 50.000 

3.2 
Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању од 5.700 kg до 40.000 

kg 
150.000 

3.3 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању преко 40.000 kg 250.000 

4. Упис осталих ваздухоплови истог типа 

4.1 
Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању мањом од 5.700 kg 

………………… по ваздухоплову 
20.000  

4.2 
Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању од 5.700 kg до 40.000 

kg …………… по ваздухоплову 
50.000  

4.3 
Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању преко 40.000 kg 

…………………….. по ваздухоплову 
100.000  

5. Упис посебног овлашћења 

5.1 Калибража из ваздуха  100.000 

6.2 По врсти услуге из ваздуха (изузев калибраже из ваздуха) 15.000 

5.3 Продужени долет ваздухоплова (ETOPS) 80.000 

5.4 Полетање у условима смањене видљивости (LVTO) 50.000 

5.5 Прилаз и слетање у условима смањене видљивости 50.000 

5.6 Летење у ваздушном простору са смањеним нормама вертикалног раздвајања (RVSM) 50.000 



5.7 За навигацијску спецификацију за PBN (RNAV, RNP) 50.000 

5.8 Летење у ваздушном простору у коме се захтевају посебне навигационе карактеристике (MNPS) 50.000 

5.9 За стрме прилазе 50.000 

5.10 Слетање на кратке полетно-слетне стазе 50.000 

5.11 Подручје летења ……………………………………….. по подручју 20.000 

5.12 Коришћење података и документације у електронском облику (EFB)  50.000 

5.13 Летови са системом за ноћно осматрање (NVIS) 50.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 7. 

ИЗМЕНА ПОТВРДЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

(члан 95. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Упис новог ваздухоплова 

1.1 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању мањом од 5.700 kg 50.000 

1.2 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању од 5.700 kg до 40.000 kg 150.000 

1.3 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању преко 40.000 kg 250.000 

2. Упис нове регистарске ознаке типа ваздухоплова који је већ уписан у сертификат 
 

2.1 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању мањом од 5.700 kg 20.000 

2.2 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању од 5.700 kg до 40.000 kg 50.000 

2.3 Ваздухоплов одређеног типа са највећом сертификованом масом на полетању преко 40.000 kg 100.000 

3. Упис посебног овлашћења 
 

1. Калибража из ваздуха  100.000 

2. По врсти услуге из ваздуха (изузев калибраже из ваздуха) 15.000 

3. Продужени долет ваздухоплова (ETOPS) 80.000 

4. Полетање у условима смањене видљивости (LVTO) 50.000 

5. Прилаз и слетање у условима смањене видљивости 50.000 

6. Летење у ваздушном простору са смањеним нормама вертикалног раздвајања (RVSM) 50.000 

7. За навигацијску спецификацију за PBN (RNAV, RNP) 50.000 

8. Летење у ваздушном простору у коме се захтевају посебне навигационе карактеристике (MNPS) 50.000 

9. За стрме прилазе 50.000 

10. Слетање на кратке полетно-слетне стазе 50.000 

11. По подручју 20.000 

12. Коришћење података и документације у електронском облику (EFB)  50.000 

13. Летови са системом за ноћно осматрање (NVIS) 50.000 

14. Административне измене Потврде 2.500 

IV – АЕРОДРОМИ 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА, ДОЗВОЛЕ И САГЛАСНОСТИ  

ЗА КОРИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМА  

(члан 107. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Издавање сертификата, дозволе и сагласности за коришћење 

1.1 Аеродрома за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом већим од 3.000.000 



1.000.000 путника или 50.000 тона робе годишње 

1.2 
Аеродрома за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом већим од 

100.000 до 1.000.000 путника или од 20.000 до 50.000 тона робе годишње 
1.500.000 

1.3 
Аеродрома за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом до 100.000 

путника или до 20.000 тона робе годишње 
800.000 

1.4 Хелидрома за који се издаје сертификат 100.000 

1.5 Аеродрома/хелиодрома за који се издаје дозвола 40.000 

1.6 Аеродром/хелиодрома за који се издаје сагласност 20.000 

1.7 Издавање дозволе за коришћење аеродрома за аеродром који поседује сагласност за коришћење 20.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

ИЗМЕНА ДОЗВОЛЕ И САГЛАСНОСТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМА 

(члан 111. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Измена сертификата, дозволе и сагласности за коришћење 

1.1 
За измену сертификата за аеродром за јавни авио-превоз са прометом већим од 1.000.000 путника или 

50.000 тона робе годишње 
100.000 

1.2 
За измену сертификата за аеродром за јавни авио-превоз са прометом већим од 100.000 до 1.000.000 

путника или од 20.000 до 50.000 тона робе годишње 
80.000 

1.3 
За измену сертификата за аеродром за јавни авио-превоз са прометом до 100.000 путника или до 

20.000 тона робе годишње 
40.000 

1.4 За измену сертификата хелидрома 10.000 

1.5 За измену дозволе за коришћење аеродрома 4.000 

1.6 За измену сагласности за коришћење аеродрома  2.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

ПРЕНОС ДОЗВОЛЕ И САГЛАСНОСТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМА  

(члан 112. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Пренос сертификата, дозволе и сагласности за коришћење 

1.1 
Аеродрома за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом већим од 

1.000.000 путника или 50.000 тона робе годишње 
1.000.000 

1.2 
Аеродрома за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом већим од 

100.000 до 1.000.000 путника или од 20.000 до 50.000 тона робе годишње 
375.000 

1.3 
Аеродрома за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом до 100.000 

путника или до 20.000 тона робе годишње 
200.000 

1.4 Хелиодрома за који се издаје сертификат 25.000 

1.5 Аеродрома/хелиодрома за који се издаје дозвола 10.000 

1.6 Аеродрома/хелиодрома за који се издаје сагласност 5.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

ОДОБРЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(члан 116. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Oдобрење техничке и безбедносне документације којом се доказује одржавање прихватљивог нивоа 

безбедности ваздушног саобраћаја и обезбеђивање у ваздухопловству 

1.1 Аеродром за који се издаје сертификат 60.000 

1.2 Аеродром за који се издаје дозвола за коришћење 20.000 

1.3 Аеродром за који се издаје сагласност за коришћење 10.000 



1.4 Аеродром за који се издаје дозвола, а већ поседује сагласност за коришћење 10.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

ОДОБРЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(члан 116. став 6. Закона о ваздушном саобраћају 

1. Провера после извршене изградње, доградње, адаптације или реконструкције 

1.1 Изградња нове полетно слетне стазе 800.000 

1.2 Доградња полетно слетне стазе 500.000 

1.3 Реконструкција дела полетно слетне стазе 300.000 

1.4 Изградња нове или доградња постојеће рулне стазе  300.000 

1.5 Реконструкција рулне стазе 200.000 

1.6 
Изградња нове или доградња постојеће пристанишне платформе и других површина за одржавање и 

опслуживање ваздухопова 
300.000 

1.7 
Реконструкција дела пристанишне платформе и других површина за одржавање и опслуживање 

ваздухоплова 
200.000 

1.8 Изградња новог објекта пристанишне зграде (терминала) 800.000 

1.9 

Доградња постојећег објекта пристанишне зграде  

(терминала) …………………………………………………. по гејту 

100.000 

1.10 Адаптација дела пристанишне зграде (терминала), којом се мења технологија одвијања саобраћаја 100.000 

1.11 Изградња осталих објеката у ОРЗ 200.000 

1.12 Система светлосног обележавања површина за кретање ваздухоплова 200.000 

1.13 
Измена категорије полетно слетне стазе (опремљености ПСС уређајима/ системима за прилаз/слетање 

ваздухоплова) 
500.000 

1.14 Постављање или замена авиомостова …………………… по мосту 50.000 

1.15 Постављање система за навођење ваздухоплова 100.000 

1.16 
Провера после извршене изградње, доградње, адаптације или реконструкције хелидрома са 

сертификатом 
40.000 

1.17 
Провера после извршене изградње, доградње, адаптације или реконструкције на аеродромима којима 

се издаје дозвола за коришћење  
10.000 

1.18 
Провера после извршене изградње, доградње, адаптације или реконструкције на аеродромима којима 

се издаје сагласност за коришћење  
5.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

САГЛАСНОСТ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА,  

ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА КОЈИ МОГУ БИТИ ПРЕПРЕКА  

(члан 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Издавање сагласности за постављање објеката, инсталација и уређаја на подручја или изван подручја 

аеродрома 

1.1 Појединачни објекат 30.000 

1.2 Траса далековода 2.000 за сваки km, али не мање од 30.000 

1.3 Група објеката (поље ветрогенератора и сл.) 30.000 по обележеном објекту 

 

 



ТАРИФНИ БРОЈ 7. 

САГЛАСНОСТ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА,  

ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА КОЈИ МОГУ ДА УТИЧУ  

НА РАД РАДИО-УРЕЂАЈА 

(члан 119. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Издавање сагласности за постављање Антене / Базне станице 30.000 

2. 
Издавање сагласности за постављање објеката у заштитној зони радио-навигационих и 

телекомуникационих уређаја 
50.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 8. 

ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗЕМАЉСКОГ  

ОПСЛУЖИВАЊА 

(члан 127. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Провера испуњености услова за издавање, измену и продужење рока важења дозволе за пружање услуга 

земаљског опслуживања за пружаоца услуга који обавља 1–2 услуге 

1.1 Издавање дозволе 400.000 

1.2 Измена дозволе услед проширења делатности 300.000 

1.3 Продужење рока важења дозволе 300.000 

2. 
Провера испуњености услова за издавање, измену и продужење рока важења дозволе за пружање услуга 

земаљског опслуживања за пружаоца услуга који обавља 3–7 услуга 

2.1 Издавање дозволе 800.000 

2.2 Измена дозволе услед проширења делатности 400.000 

2.3 Продужење рока важења дозволе 400.000 

3. 
Провера испуњености услова за издавање, измену и продужење рока важења дозволе за пружање услуга 

земаљског опслуживања за пружаоца услуга који обавља 8–11 услуга 

3.1 Издавање дозволе 1.200.000 

3.2 Измена дозволе услед проширења делатности 600.000 

3.3 Продужење рока важења дозволе 600.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 9. 

ДОЗВОЛА ЗА САМООПСЛУЖИВАЊЕ 

(члан 128. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Провера испуњености услова за издавање, измену и продужење рока важења дозволе за самоопслуживања за 

пружаоца услуга који обавља 1–2 услуге 

1.1 Издавање дозволе 200.000 

1.2 Измена дозволе услед проширења делатности 50.000 

1.3 Продужење рока важења дозволе 50.000 

2. 
Провера испуњености услова за издавање, измену и продужење рока важења дозволе за самоопслуживања за 

пружаоца услуга који обавља 3–5 услуга 

2.1 Издавање дозволе 500.000 

2.2 Измена дозволе услед проширења делатности 100.000 

2.3 Продужење рока важења дозволе 100.000 

 

 

 



V – ВАЗДУХОПЛОВНО ТЕХНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ  

– ПРОЈЕКТОВАЊЕ – 

(члан 150. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности пројектовања ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Национални Део 21 чл. 21.А.14(б)(ц) 

1.1 Ултралаки ваздухоплови  20.000 

1.2 ELA1 ваздухоплови 50.000 

1.3 ELA2 ваздухоплови 70.000 

2. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности пројектовања ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Национални Део 21 Одељак Ј 

2.1 Ултралаки ваздухоплови 50.000 

2.2 ELA1 ваздухоплови 100.000 

2.3 ELA2 ваздухоплови 150.000 

2.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
200.000 

3. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности пројектовања ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Национални Део 21 Одељак Ј  

3.1 Ултралаки ваздухоплови 13.000 

3.2 ELA1 ваздухоплови 25.000 

3.3 ELA2 ваздухоплови 38.000 

3.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
50.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

– ПРОИЗВОДЊА – 

(члан 150. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Национални Део 21 Одељак Ф 

1.1 Ултралаки ваздухоплови 30.000 

1.2 ELA1 ваздухоплови 70.000 

1.3 ELA2 ваздухоплови 90.000 

1.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
200.000 

2. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме) за Национални Део 21 Одељак Г 

2.1 Ултралаки ваздухоплови 60.000 

2.2 ELA1 ваздухоплови 180.000 

2.3 ELA2 ваздухоплови 250.000 

2.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
500.000 

3. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Део 21 Одељак Ф 



3.1 ELA1 ваздухоплови 160.000 

3.2 ELA2 ваздухоплови 180.000 

3.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
350.000 

3.4 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 1.000.000 

4. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме за Део 21 Одељак Г 

4.1 ELA1 ваздухоплови 350.000 

4.2 ELA2 ваздухоплови 500.000 

4.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
1.000.000 

4.4 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 3.000.000 

5. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Национални Део 21 Одељак Ф 

5.1 Ултралаки ваздухоплови 15.000 

5.2 ELA1 ваздухоплови 35.000 

5.3 ELA2 ваздухоплови 45.000 

5.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
100.000 

6. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Национални Део 21 Одељак Г 

6.1 Ултралаки ваздухоплови 30.000 

6.2 ELA1 ваздухоплови 90.000 

6.3 ELA2 ваздухоплови 125.000 

6.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
250.000 

7. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Део 21 Одељак Ф 

7.1 ELA1 ваздухоплови 80.000 

7.2 ELA2 ваздухоплови 90.000 

7.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
175.000 

7.4 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 500.000 

8. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, мотора 

и елиса ваздухоплова – Део 21 Одељак Г  

8.1 ELA1 ваздухоплови 175.000 

8.2 ELA2 ваздухоплови 250.000 

8.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
500.000 

8.4 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 1.500.000 

9. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме * Национални Део 21 Одељак Г 

9.1 Ултралаки ваздухоплови 15.000 

9.2 ELA1 ваздухоплови 45.000 

9.3 ELA2 ваздухоплови 63.000 

9.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
125.000 



10. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Део 21 Одељак Г 

10.1 ELA1 ваздухоплови 90.000 

10.2 ELA2 ваздухоплови 125.000 

10.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
250.000 

10.4 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 750.000 

11. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Национални Део 21 Одељак Г 

11.1 Ултралаки ваздухоплови 10.000 

11.2 ELA1 ваздухоплови 23.000 

11.3 ELA2 ваздухоплови 35.000 

11.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
63.000 

12. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Део 21 Одељак Г 

12.1 ELA1 ваздухоплови 45.000 

12.2 ELA2 ваздухоплови 63.000 

12.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
125.000 

12.4 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 375.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

– ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИРАНЕ ПЛОВИДБЕНОСТИ – 

(члан 150. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања континуиране 

пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Део М Одељак Г 

1.1 LSA ваздухоплови 50.000 

1.2 ELA1 ваздухоплови 70.000 

1.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 100.000 

1.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 150.000 

1.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 200.000 

2. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања континуиране 

пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Део М Одељак И 

2.1 LSA ваздухоплови 100.000 

2.2 ELA1 ваздухоплови 150.000 

2.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 200.000 

2.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 300.000 

2.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 400.000 

3. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања континуиране пловидбености 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Део М Одељак Г 

3.1 LSA ваздухоплови 13.000 

3.2 ELA1 ваздухоплови 18.000 

3.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 25.000 



3.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 38.000 

3.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 50.000 

4. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања континуиране пловидбености 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Део М Одељак И 

4.1 LSA ваздухоплови 25.000 

4.2 ELA1 ваздухоплови 38.000 

4.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 50.000 

4.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 75.000 

4.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 100.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

– ОДРЖАВАЊЕ – 

(члан 150. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова – Део М 

Одељак Ф 

1.1 Ултралаки ваздухоплови 15.000 

1.2 LSA ваздухоплови 30.000 

1.3 ELA1 ваздухоплови 40.000 

1.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 80.000 

1.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 150.000 

2. Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова – Део 145 

2.1 LSA ваздухоплови 50.000 

2.2 ELA1 ваздухоплови 70.000 

2.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 150.000 

2.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 250.000 

2.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 1.000.000 

3. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова која је 

ограничена на линијско одржавање – Део М Одељак Ф 

3.1 Ултралаки ваздухоплови 7.500 

3.2 LSA ваздухоплови 15.000 

3.3 ELA1 ваздухоплови 20.000 

3.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 40.000 

3.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 75.000 

4. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова која је 

ограничена на линијско одржавање – Део 145 

4.1 LSA ваздухоплови 25.000 

4.2 ELA1 ваздухоплови 35.000 

4.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 75.000 

4.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 125.000 

4.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 500.000 

5. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

5.1 Ултралаки ваздухоплови 3.750 



5.2 LSA ваздухоплови 7.500 

5.3 ELA1 ваздухоплови 10.000 

5.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 20.000 

5.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 37.500 

6. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Део 145 

6.1 LSA ваздухоплови 12.500 

6.2 ELA1 ваздухоплови 17.500 

6.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 37.500 

6.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 62.500 

6.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 250.000 

7. Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

7.1 Ултралаки ваздухоплови 3.750 

7.2 LSA ваздухоплови 7.500 

7.3 ELA1 ваздухоплови 10.000 

7.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 20.000 

7.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 37.500 

8. Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова – Део 145 

8.1 LSA ваздухоплови 12.500 

8.2 ELA1 ваздухоплови 17.500 

8.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 37.500 

8.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 62.500 

8.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 250.000 

9. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова која је ограничена 

на линијско одржавање – Део М Одељак Ф 

9.1 Ултралаки ваздухоплови 2.000 

9.2 LSA ваздухоплови 4.000 

9.3 ELA1 ваздухоплови 5.000 

9.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 10.000 

9.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 19.000 

10. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова која је ограничена 

на линијско одржавање – Део 145 

10.1 LSA ваздухоплови 7.000 

10.2 ELA1 ваздухоплови 9.000 

10.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 19.000 

10.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 32.000 

10.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 125.000 

11. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

11.1 Ултралаки ваздухоплови 2.000 

11.2 LSA ваздухоплови 3.000 

11.3 ELA1 ваздухоплови 4.000 

11.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 8.000 

11.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 10.000 



12. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Део 145 

12.1 LSA ваздухоплови 5.000 

12.2 ELA1 ваздухоплови 7.000 

12.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 10.000 

12.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 16.000 

12.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 63.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

ПРОВЕРА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ  

(члан 150. став 6. закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

1.1 Ултралаки ваздухоплови 3.750 

1.2 LSA ваздухоплови 7.500 

1.3 ELA1 ваздухоплови 10.000 

1.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 20.000 

1.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 37.500 

2. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова – Део 145 

2.1 LSA ваздухоплови 12.500 

2.2 ELA1 ваздухоплови 17.500 

2.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 37.500 

2.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 62.500 

2.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 250.000 

3. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова која је ограничена на линијско одржавање – Део М Одељак Ф 

3.1 Ултралаки ваздухоплови 2.000 

3.2 LSA ваздухоплови 4.000 

3.3 ELA1 ваздухоплови 5.000 

3.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 10.000 

3.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 19.000 

4. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова која је ограничена на линијско одржавање – Део 145 

4.1 LSA ваздухоплови 7.000 

4.2 ELA1 ваздухоплови 9.000 

4.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 19.000 

4.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 32.000 

4.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 125.000 

5. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

5.1 Ултралаки ваздухоплови 2.000 

5.2 LSA ваздухоплови 3.000 

5.3 ELA1 ваздухоплови 4.000 



5.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 8.000 

5.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 10.000 

6. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Део 145 

6.1 LSA ваздухоплови 5.000 

6.2 ELA1 ваздухоплови 7.000 

6.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 10.000 

6.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 16.000 

6.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 63.000 

7. 

Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања 

континуира – не пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – 

Део М Одељак Г 

7.1 LSA ваздухоплови 13.000 

7.2 ELA1 ваздухоплови 18.000 

7.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 25.000 

7.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 38.000 

7.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 50.000 

8. 

Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања 

континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – 

Део М Одељак И 

8.1 LSA ваздухоплови 25.000 

8.2 ELA1 ваздухоплови 38.000 

8.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 50.000 

8.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 75.000 

8.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 100.000 

9. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности пројектовања 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Национални Део 21 Одељак Ј  

9.1 Ултралаки ваздухоплови 13.000 

9.2 ELA1 ваздухоплови 25.000 

9.3 ELA2 ваздухоплови 38.000 

9.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
50.000 

10. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Национални Део 21 Одељак Г 

10.1 Ултралаки ваздухоплови 15.000 

10.2 ELA1 ваздухоплови 45.000 

10.3 ELA2 ваздухоплови 63.000 

10.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
125.000 

11. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Део 21 Одељак Г 

11.1 ELA1 ваздухоплови 90.000 

11.2 ELA2 ваздухоплови 125.000 

11.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
250.000 

11.4 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 750.000 



12. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Национални Део 21 Одељак Г 

12.1 Ултралаки ваздухоплови 10.000 

12.2 ELA1 ваздухоплови 23.000 

12.3 ELA2 ваздухоплови 35.000 

12.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
63.000 

13. 
Годишња провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Део 21 Одељак Г 

13.1 ELA1 ваздухоплови 45.000 

13.2 ELA2 ваздухоплови 63.000 

13.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg осим ELA2, ELA1 и ултралаких 

ваздухоплова 
125.000 

13.4 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 375.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

ПРОВЕРА ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

У ИМЕ „EASA” 

(члан 150. став 8. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. За издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова – Део 145 

1.1 LSA ваздухоплови 60.000 

1.2 ELA1 ваздухоплови 80.000 

1.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 165.000 

1.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 275.000 

1.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 1.100.000 

2. 
За издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова која је 

ограничена на линијско одржавање – Део 145 

2.1 LSA ваздухоплови 30.000 

2.2 ELA1 ваздухоплови 40.000 

2.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 85.000 

2.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 140.000 

2.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 550.000 

3. 
За издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Део 145 

3.1 LSA ваздухоплови 15.000 

3.2 ELA1 ваздухоплови 20.000 

3.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 45.000 

3.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 70.000 

3.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 275.000 

4. За измену дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова – Део 145 

4.1 LSA ваздухоплови 15.000 

4.2 ELA1 ваздухоплови 20.000 

4.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 45.000 

4.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 70.000 

4.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 275.000 



5. 
За измену дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова која је 

ограничена на линијско одржавање – Део 145 

5.1 LSA ваздухоплови 7.500 

5.2 ELA1 ваздухоплови 10.000 

5.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 25.000 

5.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 35.000 

5.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 140.000 

6. 
За измену дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, мотора и елиса 

ваздухоплова – Део 145  

6.1 LSA ваздухоплови 4.000 

6.2 ELA1 ваздухоплови 5.000 

6.3 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA ваздухоплова 12.000 

6.4 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 20.000 

6.5 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 70.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 7. 

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНОГ ДОКУМЕНТА 

(члан 151. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Признавање страног документа за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова 

1.1 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 250.000 

1.2 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 65.000 

1.3 
Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1, LSA и ултралаких 

ваздухоплова. 
40.000 

1.4 ELA1 ваздухоплови. 18.000 

1.5 LSA ваздухоплови. 15.000 

1.6 Ултралаки ваздухоплови. 5.000 

2. 
Признавање страног документа за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова која 

је ограничена на линијско одржавање 

2.1 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 125.000 

2.2 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 35.000 

2.3 
Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1, LSA и ултралаких 

ваздухоплова. 
20.000 

2.4 ELA1 ваздухоплови. 10.000 

2.5 LSA ваздухоплови. 7.000 

2.6 Ултралаки ваздухоплови. 2.000 

3. 
Признавање страног документа за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, мотора и 

елиса ваздухоплова 

3.1 Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 65.000 

3.2 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 16.000 

3.3 
Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1, LSA и ултралаких 

ваздухоплова. 
10.000 

3.4 ELA1 ваздухоплови. 5.000 

3.5 LSA ваздухоплови. 4.000 

3.6 Ултралаки ваздухоплови. 1.000 



ТАРИФНИ БРОЈ 8. 

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ТИПУ, О ГЕНЕРИСАНОЈ БУЦИ  

И ПОТВРДЕ О ЕМИСИЈИ ШТЕТНИХ ГАСОВА 

(члан 154. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Издавање потврде о типу – CS – LSA 250.000 

2. Издавање потврде о типу – CS – VLA 400.000 

3. Издавање потврде о типу – CS – VLR 500.000 

4. Издавање потврде о типу – CS – 22 300.000 

5. Издавање потврде о типу – CS – 23 660.000 

6. Издавање потврде о типу – CS – E 500.000 

7. Издавање потврде о типу – CS – P 300.000 

8. Издавање или мењање потврде генерисане буке 50.000 

9. Издавање или мењање потврде о емисије штетних гасова 50.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 9. 

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНОГ ДОКУМЕНТА О ТИПУ 

(члан 155. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Признавање потврде о типу – CS – LSA 150.000 

2. Признавање потврде о типу – CS – VLA 150.000 

3. Признавање потврде о типу – CS – VLR 200.000 

4. Признавање потврде о типу – CS – 22 100.000 

5. Признавање потврде о типу – CS – 23 220.000 

6. Признавање потврде о типу – C S – E 150.000 

7. Признавање потврде о типу – CS – P 100.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 10. 

ОСНОВНИ ПРЕГЛЕД ВАЗДУХОПЛОВА 

(члан 159. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Основни преглед балона 2.000 

2. Основни преглед ултралаког ваздухоплова којим се командује ЦГ 3.000 

3. Основни преглед ултралаког ваздухоплова 4.000 

4. Основни преглед једномоторног хеликоптера до 3.175 kg 50.000 

5. Основни преглед вишемоторног хеликоптера 100.000 

6. Основни преглед авиона чија је максимална маса на полетању до 600 kg и једрилице 12.000 

7. Основни преглед авиона чија је максимална маса на полетању од 600 до 2.730 kg и моторне једрилице 30.000 

8. Основни преглед авиона чија је максимална маса на полетању од 2.730 до 5.700 kg 50.000 

9. Основни преглед авиона чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg 100.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 11. 

ИЗДАВАЊЕ И ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ПОТВРДЕ  

О ПРОВЕРИ ПЛОВИДБЕНОСТИ 

(члан 160. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Издавање потврде о пловидбености 5.000 

2. Продужење важења потврде о провери пловидбености балона 6.000 

3. Продужење важења потврде о провери пловидбености једномоторног хеликоптера до 3.175 kg 70.000 



4. Продужење важења потврде о провери пловидбености вишемоторног хеликоптера 100.000 

5. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању до 

600 kg и једрилице 
25.000 

6. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању од 

600 до 2.730 kg и моторне једрилице 
40.000 

7. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању од 

2.730 до 5.700 kg 
70.000 

8. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању од 

5.700 до 15.000 kg 
100.000 

9. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању од 

15.000 до 40.000 kg 
150.000 

10. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању 

преко 40.000 kg 
200.000 

11. Продужење важења националне потврде о провери пловидбености балона 4.000 

12. 
Продужење важења националне потврде о провери пловидбености ултралаког ваздухоплова којим се 

командује ЦГ 
5.000 

13. Продужење важења националне потврде о провери пловидбености ултралаког ваздухоплова 8.000 

14. 
Продужење важења националне потврде о провери пловидбености једномоторног хеликоптера до 

3.175 kg 
40.000 

15. 
Продужење важења националне потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на 

полетању до 600 kg и једрилице 
12.000 

16. 
Продужење важења националне потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на 

полетању од 600 до 2.730 kg и моторне једрилице 
20.000 

17. 
Продужење важења националне потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на 

полетању од 2.730 до 5.700 kg 
40.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 12. 

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД ВАЗДУХОПЛОВА 

(члан 161. став 2. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Продужење важења потврде о провери пловидбености балона 6.000 

2. Продужење важења потврде о провери пловидбености једномоторног хеликоптера до 3.175 kg 70.000 

3. Продужење важења потврде о провери пловидбености вишемоторног хеликоптера 100.000 

4. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању до 

600 kg и једрилице 
25.000 

5. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању од 

600 до 2.730 kg и моторне једрилице 
40.000 

6. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању од 

2.730 до 5.700 kg 
70.000 

7. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању од 

5.700 до 15.000 kg 
100.000 

8. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању од 

15.000 до 40.000 kg 
150.000 

9. 
Продужење важења потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на полетању 

преко 40.000 kg 
200.000 

 



ТАРИФНИ БРОЈ 13. 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ВАЗДУХОПЛОВА 

(члан 164. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Одобрење програма одржавања ваздухоплова 

1.1 Ултралаки ваздухоплови 5.000 

1.2 LSA ваздухоплови 10.000 

1.3 ELA1 ваздухоплови 20.000 

1.4 
Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA и ултралаких 

ваздухоплова 
35.000 

1.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 50.000 

1.6 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 70.000 

2. Измена програма одржавања ваздухоплова 

2.1 Ултралаки ваздухоплови 2.500 

2.2 LSA ваздухоплови 5.000 

2.3 ELA1 ваздухоплови 10.000 

2.4 
Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg осим ELA1 и LSA и ултралаких 

ваздухоплова 
17.500 

2.5 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до 5.700 kg 25.000 

2.6 Ваздухоплов чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни хеликоптери 35.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 14. 

ДОЗВОЛА ЗА ЛЕТ 

(члан 165. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Издавање дозволе за лет балона 5.000 

2. Издавање дозволе за лет ултралаки ваздухоплов којим се командује померањем ЦГ 10.000 

3. Издавање дозволе за лет ултралаки ваздухоплов 20.000 

4. Издавање дозволе за лет једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 60.000 

5. Издавање дозволе за лет вишемоторни хеликоптер 100.000 

6. Издавање дозволе за лет авион чија је максимална маса на полетању до 600 kg и једрилице 20.000 

7. 
Издавање дозволе за лет авион чија је максимална маса на полетању од 600 до 2.730 kg и моторна 

једрилица 
30.000 

8. Издавање дозволе за лет авион чија је максимална маса на полетању од 2.730 до 5.700 kg 60.000 

9. Издавање дозволе за лет авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg 100.000 

VI – ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ 

ПРОВЕРА СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ  

(члан 173. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

Провера стручне оспособљености пилота лаких ваздухоплова (авион, хеликоптер, једрилица, балон) – LAPL 

(A,H,S,B) 

1. 

Провера стручне оспособљености  

пилота лаких ваздухоплова (авион/хеликоптер) – LAPL (A/H) 

1.1 Теоријски испит за дозволу 5.000 



1.2 Практични испит за дозволу 10.000 

1.3. Поправни теоријски испит за дозволу ……………… по предмету 1.000 

1.4. Поправни практични испит за дозволу 10.000 

1.5. Ванредна провера теоријског знања 5.000 

1.6. Ванредна провера практичне оспособљености  10.000 

2. Проширење права на другу класу авиона (LAPL(A)), проширење права на други тип хеликоптера LAPL(H))  

2.1 Практични испит за стицање овлашћења 2.000 

2.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 2.000 

3. 

Провера стручне оспособљености  

пилота лаких ваздухоплова (једрилица) – LAPL (S) 

3.1 Теоријски испит за дозволу 1.000 

3.2 Практични испит за дозволу 2.500 

3.3 Поправни теоријски испит за дозволу ……………… по предмету 500  

3.4 Поправни практични испит за дозволу 1.500 

3.5 Ванредна провера теоријског знања 2.000 

3.6 Ванредна провера практичне оспособљености 2.500 

4. Проширење права на моторну једрилицу – TMG –  

4.1 Практични испит за дозволу 2.000 

4.2 Поправни испит за дозволу 2.000 

5. 

Провера стручне оспособљености  

пилота лаких ваздухоплова (балон) – LAPL (B) 

5.1 Теоријски испит за дозволу 4.000 

5.2 Практични испит за дозволу 6.000 

5.3 Поправни теоријски испит за дозволу …………….. по предмету 1.000  

5.4 Поправни практични испит за дозволу 6.000 

5.5 Ванредна провера теоријског знања 5.000 

5.6 Ванредна провера практичне оспособљености 6.000 

6.  Проширење права на другу класу балона 

6.1 Практични испит за стицање овлашћења 5.000 

7. Теоријски испит за тип ваздухоплова за Part-66 дозволе за Б1/Б2/Б3/Ц категорију 21.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

Провера стручне оспособљености приватног пилота (авион,  

хеликоптер, ваздушни брод), пилота једрилице, пилота балона, професионалног пилота (авион, хеликоптер, 

ваздушни брод),  

пилота вишечлане посаде и транспортног пилота (авион,  

хеликоптер) 

1. 

Провера стручне оспособљености  

приватног пилота (авион/хеликоптер/ваздушни брод) – PPL (A/H/As) 

1.1 Теоријски испит за дозволу 5.000 

1.2 Практични испит за дозволу 10.000 

1.3 Поправни теоријски испит за дозволу ………………. по предмету 1.000  



1.4 Поправни практични испит за дозволу 10.000 

1.5 Ванредна провера теоријског знања 5.000 

1.6 Ванредна провера практичне оспособљености 10.000 

2. 

Провера стручне оспособљености  

пилота једрилице – (SPL) 

2.1 Теоријски испит за дозволу 1.000 

2.2 Практични испит за дозволу 2.500 

2.3 Поправни теоријски испит за дозволу ………………. по предмету 500  

2.4 Поправни практични испит за дозволу 2.000 

2.5 Ванредна провера теоријског знања 2.000 

2.6 Ванредна провера практичне оспособљености 3.000 

3. 

Провера стручне оспособљености  

пилота балона – (BPL) 

3.1 Теоријски испит за дозволу 4.000 

3.2 Практични испит за дозволу 6.000 

3.3 Поправни теоријски испит за дозволу ………………. по предмету 1.000  

3.4 Поправни практични испит за дозволу 6.000 

3.5 Ванредна провера теоријског знања 5.000 

3.6 Ванредна провера практичне оспособљености 6.000 

4. Провера стручне оспособљености професионалног пилота (авион,/хеликоптер/ваздушни брод) – CPL (A/H/As) 

4.1 Теоријски испит за дозволу 10.000 

4.2 Практични испит за дозволу 24.000 

4.3 Поправни теоријски испит за дозволу ………………. по предмету 1.500  

4.4 Поправни практични испит за дозволу 24.000 

4.5 Ванредна провера теоријског знања 15.000 

4.6 Ванредна провера практичне оспособљености 24.000 

5. 
Провера стручне оспособљености пилота вишечлане посаде – (MPL(A)) и транспортног пилота 

авиона/хеликоптера – ATPL(A/H) 

5.1 Теоријски испит за дозволу 25.000 

5.2 Практични испит за дозволу 77.000 

5.3 Поправни теоријски испит за дозволу ………………. по предмету 2.000  

5.4 Поправни практични испит за дозволу 77.000 

5.5 Ванредна провера теоријског знања 20.000 

5.6 Ванредна провера практичне оспособљености 77.000 

6. Замена JAR-FCL неусаглашене PPL (A/H) у Part – FCL дозволу 3.000 

7. Замена JAR-FCL неусаглашене CPL (A/H) у Part – FCL дозволу 6.000 

8. Замена JAR-FCL неусаглашене ATPL (A/H) у Part – FCL дозволу 10.000 

9. Замена JAR-FCL неусаглашене SPL у Part – FCL дозволу 2.000 

10. Замена JAR-FCL неусаглашене BPL у Part – FCL дозволу 2.000 

11. 
Замена JAR-FCL неусаглашених овлашћења (овлашћење за акробације, вучу једрилица и овлашћење за 

испитивање прототипова ваздухоплова) у Part – FCL дозволу 
2.000 



ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

Овлашћење за инструментално летење, овлашћења за летења на класи/типу авиона, хеликоптера, ваздушног брода 

и ваздухоплова са вертикалним узлетањем 

1. Овлашћење за инструментално летење IR (АH/As)/ – (ME,SE) 

1.1 Теоријски испит за стицање овлашћења 8.000 

1.2 Практични испит за стицање овлашћења 17.000 

1.3 Поправни теоријски испит за стицање овлашћења .… по предмету 1.500  

1.4 Поправни практични испит за стицање овлашћења 17.000 

1.5 Ванредна провера теоријског знања 10.000 

1.6 Ванредна провера практичне оспособљености 17.000 

2. Овлашћење за летење на типу авиона са једним пилотом (SPA) 

2.1 Практични испит за стицање овлашћења 22.000 

2.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 22.000 

3. Овлашћење за летење на типу авиона са више пилота (МРА) 
 

3.1 Практични испит за стицање овлашћења 30.000 

3.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 30.000 

4. Овлашћење за летење на класи једномоторних авиона(SE) 

4.1 Практични испит за стицање овлашћења 9.000 

4.2 Поправни испит за стицање овлашћења 9.000 

5. Овлашћење за летење на класи вишемоторних авиона(МE) 

5.1 Практични испит за стицање овлашћења 19.000 

5.2 Поправни испит за стицање овлашћења 19.000 

6. Овлашћење за летење на типу хеликоптера (МРН) 

6.1 Практични испит за стицање овлашћења 30.000 

6.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 30.000 

7. Овлашћење за летење на типу хеликоптера SPH – SE/ME 

7.1 Практични испит за стицање овлашћења 14.000 

7.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 14.000 

8. Овлашћење за летење на типу – ваздушни брод (As) 

8.1 Практични испит за стицање овлашћења 25.000 

8.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 25.000 

9. Овлашћење за летење на типу – ваздухоплов са вертикалним узлетањем (PL) 

9.1 Практични испит за стицање овлашћења 30.000  

9.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 25.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

Додатна овлашћења 

1. Овлашћење за летење једрилицом у облацима 

1.1 Практични испит за стицање овлашћења 9.000 

1.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 9.000 

2. Овлашћење за инструментално летење на рути EIR 

2.1 Теоријски испит за стицање овлашћења 5.000 

2.2 Практични испит за стицање овлашћења 15.000 



2.3 Поправни теоријски испит за стицање овлашћења … по предмету 1.000  

2.4 Поправни практични испит за стицање овлашћења 15.000 

2.5 Ванредна провера теоријског знања 8.000 

2.6 Ванредна провера практичне оспособљености 15.000 

3. Овлашћење за летење у планинским пределима MR 

3.1 Практични испит за стицање овлашћења 8.000 

3.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 8.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

Инструкторска овлашћења/ауторизације/сертификати – процена оспособљености 

1. Сертификат инструктора летења једрилицом/балоном – FI(S/В) 

1.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 12.000  

1.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 12.000  

2. Проширење права инструктора летења FI(S/) на спровођење обуке на моторној једрилици (TMG) 

2.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 3.000 

2.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 3.000 

3. Сертификат инструктора летења на авиону/хеликоптеру/ваздушном броду – FI (A/Н/As) 

3.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 19.000 

3.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 19.000 

4. Проширење права инструктора летења FI(A) на вршење обуке за стицање, продужење и обнову EIR или IR 

4.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 6.000 

4.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 6.000 

5. 
Проширење права инструктора летења FI(A) на вршење обуке за стицање овлашћења за летењена 

вишемоторним авионима (MEP) 

5.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 6.000 

5.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 6.000 

6. 
Проширење права инструктора летења FI(H) на вршење обуке за стицање овлашћења за летење на 

вишемоторним хеликоптерима 

6.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 6.000 

6.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 6.000 

7. 
Сертификат инструктора летења на типу авиона са више пилота – TRI(A) и типу хеликоптера са више пилота – 

TRI(H) 

7.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 40.000 

7.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 40.000 

8. Сертификат инструктора летења на типу авиона TRI(SPA) 

8.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 25.000 

8.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 25.000 

9. Сертификат инструктора летења на типу ваздухоплова са вертикалним узлетањем – TRI(PL) 

9.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 40.000 

9.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 40.000 

10. Сертификат инструктора летења на класи CRI(A) 

10.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 19.000 

10.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 19.000 

11. Сертификат инструктора летења за инструментално летење IRI(A/H/As) 



11.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 19.000 

11.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 19.000 

12. Сертификат инструктора летења на уређају за симулирање летења – SFI(A/PL/Н) 

12.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 30.000 

12.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 30.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

Сертификат испитивача 

1. Сертификат испитивача у лету (авион, хеликоптер, једрилица, балон, ваздушни брод) – FE(A, H, S, B, As) 

1.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 13.000 

1.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 13.000 

2. Сертификат испитивача на типу (авиони са више пилота – (TRE(MPA)) 

2.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 33.000 

2.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 33.000 

3. Сертификат испитивача на типу ( авиони са једним пилотом) – (TRE(SPA) 

3.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 15.000 

3.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 15.000 

4. Сертификат испитивача на типу (ваздухоплов са вертикалним узлетањем) – TRE (PL) 

4.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 33.000 

4.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 33.000 

5. Сертификат испитивача на типу (хеликоптер) – TRE (H) 

5.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 33.000 

5.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 33.000 

6. Сертификат испитивача на класи авиона CRE(A) 

6.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 13.000 

6.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 13.000 

7. Сертификат испитивача за инструментално летење (авион, хеликоптер, ваздушни брод) – IRE(A,H,As) 

7.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 13.000 

7.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 13.000 

8. 
Сертификат испитивача за уређај за симулирано летење (авион, хеликоптер, ваздухоплов са вертикалним 

узлетањем) – SFЕ(А,H,PL) 

8.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 33.000 

8.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 33.000 

9. Сертификат испитивача инструктора летења (авион, хеликоптер, ваздушни брод) – FIE(А,H,As)) 

9.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 13.000 

9.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 13.000 

10. Сертификат испитивача инструктора летења (једрилица, балон) – FIE(S,В) 

10.1 Процена оспособљености за стицање сертификата – испит 11.000 

10.2 Процена оспособљености за стицање сертификата – поправни испит 11.000 

 



ТАРИФНИ БРОЈ 7. 

Провера стручне оспособљености пилота/инструкторска  

овлашћења/ауторизације испитивача ултралаког ваздухоплова, пилота параглајдера и дозвола падобранца 

1. Провера стручне оспособљености пилота ултралаког ваздухоплова (ULA, ULH, ULG, ULT, GYR) 

1.1 Tеоријски испит за дозволу 4.000 

1.2 Практични испит за дозволу ………………………… по предмету 6.000 

1.3 Поправни теоријски испит за дозволу 1.000  

1.4 Поправни практични испит за дозволу 6.000 

1.5 Ванредна провера теоријског знања  5.000 

1.6 Ванредна провера практичне оспособљености  6.000 

2. Додатно овлашћење у дозволи ултралаког ваздухоплова (ULA, ULH, ULG, ULT, GYR)) 

2.1 Практични испит за стицање овлашћења 3.500 

2.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 3.500 

3. Упис овлашћења ултралаког ваздухоплова за имаоца важећег овлашћења SEP(land) 

3.1 Практични испит за стицање овлашћења 1.000 

3.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 1.000 

4. 

Провера стручне оспособљености  

пилота параглајдера 

4.1 Tеоријски испит за дозволу 1.000 

4.2 Практични испит за дозволу 1.000 

4.3 Поправни теоријски испит за дозволу ……………… по предмету 500  

4.4 Поправни практични испит за дозволу 1.000 

4.5 Ванредна провера теоријског знања  2.000 

4.6 Ванредна провера практичне оспособљености  3.000 

5. Овлашћење за летење моторним параглајдером 

5.1 Практични испит за стицање овлашћења 1.000 

5.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 1.000 

6. Провера стручне оспособљености падобранца А категорије 

6.1 Практични испит за дозволу 2.000 

6.2 Поправни практични испит за дозволу 2.000 

6.3 Ванредна провера практичне оспособљености  2.000 

7. Овлашћење инструктора ултралаког ваздухоплова и инструктора параглајдинга 

7.1 Практични испит за добијање овлашћења 12.000 

7.2 Поправни практични испит за добијање овлашћења 12.000 

8. Овлашћење тандем пилота – параглајдер 

8.1 Практични испит за добијање овлашћења 2.000 

8.2 Поправни практични испит за дозволу 2.000 

9. Овлашћење инструктора падобранства 

9.1 Практични испит за добијање овлашћења 12.000 

9.2 Поправни практични за добијање овлашћења 12.000 

10. Ауторизација пакера падобрана 

10.1 Практични испит за добијање ауторизације/сертификата 2.000 

10.2 Поправни практични испит за добијање ауторизације/сертификата 2.000 



ТАРИФНИ БРОЈ 8. 

Инструкторска овлашћења кабинског особља, инжењера летача, навигатора летача и ваздухопловног диспечера 

1. 

Провера стручне оспособљености  

кабинског особља 

1.1 Tеоријски испит за дозволу 14.000 

1.2 Поправни теоријски испит за дозволу ……………… по предмету 1.000  

1.3 Ванредна провера теоријског знања  15.000 

2. Провера стручне оспособљености инжењера летача и навигатора летача 

2.1 Практични испит за дозволу 55.000 

2.2 Поправни практични испит за дозволу 55.000 

2.3 Ванредна провера практичне оспособљености  55.000 

3. Провера стручне оспособљености ваздухопловног диспечера 

3.1 Tеоријски испит за дозволу 15.000 

3.2 Практични испит за дозволу 24.000 

3.3 Поправни теоријски испит за дозволу ……………… по предмету 1.500  

3.4 Поправни практични испит за дозволу 24.000 

3.5 Ванредна провера теоријског знања  20.000 

3.6 Ванредна провера практичне оспособљености  24.000 

4. Овлашћење инструктора инжењера летача/навигатора летача 

4.1 Практични испит за стицање овлашћења/ауторизације/сертификата 40.000 

4.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења/ауторизације/сертификата 40.000 

5. Овлашћење инструктора ваздухопловних диспечера 

5.1 Практични испит за стицање овлашћења/ауторизације/сертификата 19.000 

5.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења/ауторизације/сертификата 19.000 

6. Ауторизација испитивача ваздухопловних диспечера 

6.1 Практични испит за стицање овлашћења/ауторизације/сертификата 13.000 

6.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења/ауторизације/сертификата 13.000 

7. Теоријски испити у ванредним терминима ……………. по испиту 8.000  

ТАРИФНИ БРОЈ 9. 

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА СЕРТИФИКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ПРЕГЛЕДА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОСОБЉЕ КОЈЕ ВРШИ КОНТРОЛУ ПРИСТУПА, НАДЗОР И ПАТРОЛЕ НА 

АЕРОДРОМУ  

(члан 175. став 6. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Издавање, измена и продужење рока важења сертификата за обављање прегледа обезбеђивања, контроле 

приступа, надзора и патрола 

1.1 Издавање сертификата 10.000 

1.2 Измена сертификата 4.000 

1.3 Продужење рока важења сертификата 10.000 

2. Упис и измена овлашћења за обављање прегледа обезбеђивања, контроле приступа, надзора и патрола 

2.1 Упис овлашћења за обављање прегледа обезбеђивања 10.000 

2.2 Допуна овлашћења за обављање прегледа обезбеђивања 4.000 

2.3 Упис овлашћења за обављање контроле приступа, надзора и патрола 6.000 

2.4 Измена овлашћења за обављање контроле приступа, надзора и патрола  2.000 



ТАРИФНИ БРОЈ 10. 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И АУТОРИЗАЦИЈЕ,  

УПИС ОВЛАШЋЕЊА У ДОЗВОЛУ,  

ПРОДУЖЕЊЕ/ПРОШИРЕЊЕ/ОБНОВУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛА, АУТОРИЗАЦИЈЕ ИЛИ ОВЛАШЋЕЊА, ИЗМЕНА  

АУТОРИЗАЦИЈЕ  

(члан 177. став 2. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Издавање дозвола ваздухопловног особља 

1.1 Издавање PART-FCL дозволе приватног пилота авиона и хеликоптера PPL (A/Н)  2.000 

1.2 Издавање PART-FCL дозволе приватног пилота – ваздушни брод PPL (As)  2.000 

1.3 Издавање PART-FCL дозволе професионалног пилота – ваздушни брод CPL (As)  3.000 

1.4 Издавање PART-FCL дозволе професионалног пилота авиона и хеликоптера CPL (А/Н)  3.000 

1.5 Издавање PART-FCL дозволе транспортног пилота пилота авиона и хеликоптера АТPL (А/Н)  5.000 

1.6 Издавање PART-FCL дозволе пилота вишечлане посаде MPL(A)  5.000 

1.7 Издавање PART-FCL дозвола пилота лаких ваздухоплова( авиона и хеликоптера) LAPL (A/H)  2.000 

1.8 

Издавање PART-FCL дозвола пилота лаких ваздухоплова (авиона и хеликоптера) – LAPL (A/H) на 

основу  

поседовања PART-FCL дозволе  

2.000 

1.9 Издавање PART-FCL дозволa пилота лаких ваздухоплова (једрилица) – LAPL(S) 1.000 

1.10 Издавање PART-FCL дозволa пилота лаких ваздухоплова (балон) – LAPL(B)  1.000 

1.11 Издавање PART-FCL дозвола пилота једрилице (SPL) 1.000 

1.12 Издавање PART-FCL дозволе пилота балона (BPL) 1.000 

1.13 Издавање дозволе пилота параглајдера 1.000 

1.14 Издавање дозволе падобранца 1.000 

1.15 Издавање дозволе пилота ултралаког ваздухоплова 1.000 

1.16 Издавање дозволе инжењера летача (FE) 2.000 

1.17 Издавање дозволе навигатора летача (FN) 2.000 

1.18 Издавање дозволе кабинског особља (STW/STD) 2.000 

1.19 Издавање дозволе ваздухопловног диспечера (FD) 2.000 

1.20 Издавање дозволе контролора/студента контролора летења 5.000 

1.21 Издавање дозволе за одржавање балона и ваздушних бродова 1.000 

1.22 Трансфер дозволе (издавање PART-FCL дозволе на основу поседовања стране PART-FCL дозволе) 5.000 

1.23 
Издавање PART-66-иницијално, на основу признате обуке/испита, за А/Б1/Б2/Б3/Ц категорију 

дозволе 
5.000 

2. 

Упис/продужење/проширење/обнову овлашћења за инструментално летење  

IR – авион (A), хеликоптер (H) ваздушни брод (Аs ) 

2.1 Упис овлашћења за инструментално летење авионом и хеликоптером – IR(A/H) 2.000 

2.2 
Проширење овлашћења за инструментално летење са једномоторних IR(A)-SE на вишемоторне авионе 

IR(A) – МE 
11.000 

2.3 
Проширење овлашћења за инструментално летење са једномоторних IR(H)-SE на вишемоторне 

хеликоптере IR(H) – МE 
11.000 

2.3 

Продужење/обнову рока важења овлашћења за инструментално летење за 

авион/хеликоптер/ваздушни брод-IR(А/H/As). 

Накнада се плаћа само када се продужење/обнова рока важења овлашћења за инструментално 

летење врши независно од продужења/обнове рока важења овлашћења за летење на класи/типу 

авиона/хеликоптера/ваздушни брод 

8.000 



2.4 Упис овлашћења за инструментално летење – ваздушни брод IR(Аs) 2.000 

3. 
Упис/проширење/уклањање ограничења овлашћења за летење на типу/класи А/Н (PPL, CPL, ATPL, LAPL(А) 

LAPL(Н) дозвола)), и упис овлашћења у BPL, SPL, LAPL(S), LAPL(B) дозволу 

3.1 Проширење права на други тип хеликоптера LAPL(Н) 1.000 

3.2 Проширење права на другу класу авиона лаких ваздухопловa-LAPL(А)  1.000 

3.3 
Проширење права на другу класу у дозволи пилота балона (BPL) и дозволу пилота лаких 

ваздухоплова (балон) (LAPL(B))  
1.000 

3.4 
Проширење права на моторну једрилицу (TMG) у дозволи пилота једрилице (SPL) и дозволу пилота 

лаких ваздухоплова (једрилица) (LAPL(S))  
1.000 

3.5 Упис овлашћења за летење на класи авиона са једним пилотом 2.000 

3.6 Упис овлашћења за летење на класи једномоторних авиона SPA-SE-МЕ  2.000 

3.7 
Упис овлашћења за летење на класи авиона на основу преноса овлашћења из дозволе коју је издала 

трећа држава у PART-FCL дозволу  
6.000 

3.8 Упис овлашћења за летење на типу авиона са више пилота (МPA)  2.000 

3.9 
Упис овлашћења за летење на типу авиона у ATPL(A) дозволу на основу преноса овлашћења из 

дозволе коју је издала трећа држава (конверзија) у PART-FCL дозволу 
24.000 

3.10 
Упис овлашћења за летење на типу авиона у CPL(A) или PPL(A) дозволу на основу преноса 

овлашћења из дозволе коју је издала трећа држава (конверзија) у PART-FCL дозволу  
16.000 

3.11 Упис овлашћења за летење на типу ваздушног брода (As)  2.000 

3.12 
Упис овлашћења за летење на типу ваздушног брода на основу преноса овлашћења из дозволе коју 

је издала трећа држава (конверзија) у PART-FCL дозволу  
18.000 

3.13 
Упис овлашћења за летење на типу или класи (А/Н) на основу ограниченог преноса овлашћења из 

дозволе коју је издала трећа држава (конверзија) у PART-FCL (A/N) дозволу  
5.000 

3.14 Упис овлашћења за летење на типу хеликоптера (МPH)  2.000 

3.15 
Упис овлашћења за летење на типу хеликоптерана на основу преноса овлашћења из дозволе коју је 

издала трећа држава (конверзија) у PART-FCL дозволу  
12.000 

3.16 Упис овлашћења за летење на типу ваздухоплова са вертикалним узлетањем (PL)) 2.000 

3.17 Упис овлашћења моторне једрилице TMG  2.000 

3.18 Упис овлашћења за летење на типу хеликоптера (SPH)-SE/ME  2.000  

3.19 Проширење права имаоца дозволе пилота једрилице (SPL) на комерцијалне операције 1.000 

3.20 Замена JAR-FCL неусаглашених овлашћења (акробатско летење, вуча једрилица и за пробне летове) 2.000 

4. Упис додатних овлашћења и издавање ауторизације пилота ученика  

4.1 Упис овлашћења за акробатско летење 1.000 

4.2 Упис овлашћења за вучу једрилица и транспарената 1.000 

4.3 Упис овлашћења за ноћно летење (NQ) 1.000 

4.4 Упис/продужење/обнову овлашћења за летење у планинским пределима 1.000 

4.5 Упис овлашћења за пробне летове 1.000 

4.6 Упис овлашћења за летење једрилицом у облацима 1.000 

4.7 Упис/продужење важења нивоа знања енглеског језика 1.000 

4.8 Издавање ауторизације пилота ученика (А/Н) 1.000 

4.9 Упис/продужење/обнову овлашћења за летење на рути EIR(A) 2.000 

4.10 Упис ATPLTheory credit (A/H) 1.000 

5. 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на типу/класи авиона/хеликоптера А/Н (PPL, CPL, 

ATPL, LAPL(А) и LAPL(Н)), дозволи пилота једрилице (SPL), дозволи пилота балона (BPL), LAPL(S) и LAPL(В) 

5.1 На типу авиона (ТR) у ATPL(А) дозволи 24.000 

5.2 На типу авиона (ТR) у СPL(А) или РРL (А)дозволи 16.000 



5.3 На типу хеликоптера (ТR) у ATPL(Н) дозволи 12.000 

5.4 На типу хеликоптера (ТR) у СPL(Н) или РРL(Н)дозволи 8.000 

5.5 На класи вишемоторних авиона (CR-ME) без овлашћења за инструментално летење 6.000 

5.6 На класи вишемоторних авиона (CR-ME) са овлашћењем за инструментално летење 10.000 

5.7 На класи једномоторних (CR-SE) без овлашћења за инструментално летење 4.000 

5.8 На класи једномоторних (CR-SE) са овлашћењем за инструментално летење 8.000 

5.9 
Продужење/обнова рока важења овлашћења у дозволи пилота једрилице, пилота балона и дозволи 

пилота лаког ваздухоплова (LAPL(S) и LAPL(В) 
2.000 

5.10 Продужење/обнова рока важења овлашћења у РРL (Аs)дозволи 4.000 

6. Упис/проширење/продужење/обнову инструкторских овлашћења/ауторизације А/Н/As/ 

6.1 Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора летења на класи авиона CRI (A)  8.000 

6.2 

Продужење/обнову рока важења овлашћења инструктора за инструментално летење ИРИ (Ас)  

Накнада се плаћа само када се продужење/обнова рока важења овлашћења за инструментално 

летење врши независно од продужења/обнове рока важења овлашћења за летење на типу 

ваздушниог брода  

8.000 

6.3 
Продужење/обнову рока важења овлашћења инструктора летења на типу авиона ТРИ (МПА) ако је 

процена оспособљености вршена са испитивачем  
20.000 

6.4 
Продужење/обнову рока важења овлашћења инструктора летења на типу авиона ТРИ (МПА) ако 

процена оспособљености није вршена са испитивачем. 
2.000 

6.5 

Продужење/обнову рока важења овлашћења инструктора летења ФИ (А/Х), инструктора за 

инструментално летење (А/Н) и инструктора летења на типу хеликоптера ТРИ (Х) ако је провера 

стручности вршена са испитивачем 

8.000 

6.6 

Продужење/обнову рока важења овлашћења инструктора летења ФИ (А/Х), инструктора за 

инструментално летење (А/Н) и инструктора летења на типу хеликоптера ТРИ (Х) ако провера 

стручности није вршена са испитивачем 

1.000 

6.7 Продужење/обнову рока важења овлашћења инструктора летења FI (S/B/As)  5.000 

6.8 Продужење/обнова овлашћења инструктора за овлашћење за пробне летове FTI 2.000 

6.9 Продужење/обнова овлашћења инструктора на тренажеру STI (А/Н) 10.000 

6.10 
Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора за сарадњу унутар вишечлане посаде МССI 

(As)  
5.000 

6.11 
Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора за сарадњу унутар вишечлане посаде МССI 

(PL)  
5.000 

6.12 
Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора за сарадњу унутар вишечлане посаде МССI 

(A/H)  
5.000 

6.13 
Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора летења на уређају за симулирано летење 

SFI (A/H) без важећег овлашћења за летење на типу  
24.000 

6.14 
Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора летења на уређају за симулирано летење 

SFI (A/H) са важећим овлашћења за летење на типу  
2.000 

6.15 
Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора летења на уређају за симулирано летење 

SFI (PL) за ваздухоплове са вертикалним узлетањем  
24.000  

6.16 Проширење овлашћења инструктор за летења FI  2.000 

6.17 Проширење овлашћења инструктор за летења на типу авиона са више пилота TRI (MPA)  20.000 

6.18 Проширење овлашћења инструктора за сарадњу унутар вишечлане посаде MCCI (A/H)  5.000 

6.19 Проширење овлашћења инструктора летења на уређају за симулирано летење SFI (A/H)  15.000  

6.20 Проширење овлашћења инструктора летења за ваздухоплов са вертикалним узлетањем SFI (PL)  15.000 

6.21 Проширење овлашћења инструктора летења за ваздухоплов са вертикалним узлетањем TRI (PL)  20.000  



6.22 Проширење овлашћења инструктора летења на класи авиона СRI (А)  10.000 

6.23 Проширење овлашћења инструкторa летења на типу хеликоптера ТRI (H)  20.000 

6.24 Проширење овлашћења инструктора на тренажеру SТI  2.000 

6.25 Уклањање ограничења са овлашћења инструктора летења FI  1.000 

6.26 

Уклањање ограничења са овлашћења инструктора летења на типу авиона са више пилота  

TRI (MPA)  

2.000 

6.27 Упис овлашћења инструктор за инструментално летење IRI (А/Н) 2.000 

6.28 Упис овлашћења инструктора летења на уређају за симулирано летење SFI (А/Н/) 2.000 

6.29 Упис овлашћења инструктор за инструментално летење – ваздушни брод IRI (Аs)  2.000 

6.30 Упис овлашћења инструктор FI (A/H)  2.000 

6.31 Упис овлашћења инструктор FI (As)  2.000 

6.32 Упис овлашћења инструктор летења једрилицом FI (S)  1.000 

6.33 Упис овлашћења инструктор FI (B)  1.000 

6.34 Упис овлашћења инструктор летења на класи авиона СRI (А)  2.000 

6.35 Упис овлашћења инструктор летења на типу TRI авион/хеликоптер (A/H)  2.000 

6.36 Упис овлашћења инструктор летења на типу ваздухоплова са вертикалним узлетањем TRI (PL)  2.000 

6.37 Упис овлашћења инструктора летење у планинским пределима МI  2.000 

6.38 

Упис овлашћења инструктора за сарадњу вишечлане посаде за ваздухоплов са вертикалним 

узлетањем  

MCCI (PL)  

10.000 

6.39 Упис овлашћења инструктора за сарадњу вишечлане посаде MCCI авион/ хеликоптер (A/H)  10.000 

6.40 Упис овлашћења инструктора за сарадњу вишечлане посаде – ваздушни брод MCCI (As)  10.000 

6.41 Упис овлашћења инструктора за овлашћење за пробне летове FTI 2.000 

6.42 Упис овлашћења инструктора на тренажеру STI (А/Н)  10.000 

6.43 
Упис овлашћења инструктора на уређају за симулирано летење за ваздухоплове са вертикалним 

узлетањем SFI (PL)  
2.000 

6.44 Упис овлашћења инструктора за обуку у области обезбеђивања у ваздухопловству 24.000 

6.45 Допуна овлашћења инструктора за обуку у области обезбеђивања у ваздухопловству 5.000 

6.46 
Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора за обуку у области обезбеђивања у 

ваздухопловству 
16.000 

7. Ауторизације/сертификати испитивача (издавање, проширење, продужење и обнова) 

7.1 
Продужење/проширење/обнову ауторизације/сертификата испитивача инструктора летења авионом/ 

хеликоптером/ једрилицом/балоном и ваздушним бродом – FE (A/H/S/B/As)  
15.000 

7.2 
Продужење/проширење/обнову ауторизације/сертификата испитивача за инструментално летење 

авионом/хеликоптером/ ваздушним бродом – IRE (A/H/As)  
15.000 

7.3 
Продужење/проширење/обнову ауторизације/сертификата испитивача на уређају за симулирано 

летење авионом/хеликоптером/ваздухопловом са вертикалним узлетањем – SFE(A/H/PL)  
35.000 

7.4 Продужење/проширење/обнову ауторизације/ сертификата испитивача на класи авиона CRE (A)  15.000 

7.5 
Продужење/проширење/обнову ауторизације/ сертификата испитивача у лету 

авионa/хеликоптерa/ваздушнoг брода/, једрилице и балона – FIE(А/H/As)  
15.000 

7.6 
Продужење/проширење/обнову ауторизације/ сертификата испитивача у лету 

авионa/хеликоптерa/ваздушнoг брода/, једрилице и балона – FIE (S/B)  
13.000 

7.7 
Продужење/проширење/обнову ауторизације/ сертификата испитивача на типу 

авионa/хеликоптерa/ваздухопловa са вертикалним узлетањем TRE-(A/H/PL)  
35.000 



7.8 
Продужење/проширење/обнову ауторизације/ сертификата испитивача на типу авионa са једним 

пилотом TRE(SPA) 
17.000 

7.9 
Издавање ауторизације/сертификата испитивача инструктора летења авионом/ хеликоптером/ 

једрилицом/балоном и ваздушним бродом – FE (A/H/S/B/As 
2.000 

7.10 
Издавање ауторизације/сертификата испитивача за инструментално летење авионом/хеликоптером/ 

ваздушним бродом – IRE (A/H/As) 
2.000 

7.11 
Издавање ауторизације/сертификата испитивача на уређају за симулирано летење 

авионом/хеликоптером/ваздухопловом са вертикалним узлетањем – SFE(A/H/PL)  
2.000 

7.12 Издавање ауторизације/ сертификата испитивача на класи авиона CRE (A)  2.000 

7.13 
Издавање ауторизације/ сертификата испитивача у лету авионa/хеликоптерa/ваздушнoг брода/, 

једрилице и балона – FIE(А/H/As)  
2.000 

7.14 
Издавање ауторизације/ сертификата испитивача у лету авионa/хеликоптерa/ваздушнoг брода/, 

једрилице и балона – FIE (S/B)  
2.000 

7.15 
Издавање ауторизације/ сертификата испитивача на типу авионa/хеликоптерa/ваздухопловa са 

вертикалним узлетањем TRE-(A/H/PL) 
2.000 

7.16 Издавање ауторизације/ сертификата испитивача на типу авионa са једним пилотом TRE(SPA) 2.000 

8. 

Упис овлашћења у дозволу пилота ултралаког ваздухоплова, издавање ауторизације испитивача/пилота 

ученика ултралаког ваздухоплова и упис радио-телефоније на енглеском језику у дозволу пилота ултралаког 

ваздухоплова 

8.1 Упис овлашћења инструктора летења ULA 1.000 

8.2 Упис овлашћења инструктора летења ULH 1.000 

8.3 Упис овлашћења инструктора летења ULЈ 1.000 

8.4 Упис овлашћења инструктора летења ULТ 1.000 

8.5 Упис овлашћења за летење жиропланом 1.000 

8.6 Упис овлашћења за летење на на ултралаким авионима ULA за имаоце важећег овлашћења SEP(land) 1.000 

8.7 Издавање ауторизације испитивача ULV 2.000 

8.8 Издавање ауторизације пилота ученика 1.000 

8.9 Продужење/обнова рока важења овлашћења у дозволи пилота ултралаког ваздухоплова 2.000 

8.10 
Упис права коришћења радио-телефоније на енглеском језику у дозволу пилота ултралаког 

ваздухоплова 
1.000 

8.11 Упис додатног овлашћења у дозволу пилота ултралаког ваздухоплова  1.000 

9. Упис овлашћења у дозволу пилота параглајдера и издавање ауторизације испитивача и пилота ученика 

9.1 Упис овлашћења инструктора (параглајдер); 1.000 

9.2 Упис овлашћења тандем пилота (параглајдер); 1.000 

9.3 Упис овлашћења за летење моторним параглајдером (параглајдер); 1.000 

9.4 Издавање ауторизације испитивача 2.000 

9.5 Издавање ауторизације пилота ученика (параглајдер)  1.000 

9.6 Издавање решења о стажирању за инструктора параглајдера 1.000 

10. 
Упис овлашћења у дозволу падобранца, издавање ауторизације, замена дозволе пакера падобрана и 

издавање потврде пилота тандем падобранца 

10.1 Упис категорије  1.000 

10.2 Упис овлашћења инструктор падобранства 1.000 

10.3 Упис овлашћења помоћник инструктор падобранства 1.000 

10.4 Упис овлашћења тандем инструктор падобранства 1.000 

10.5 Издавање ауторизације испитивача/пакера падобрана 2.000 

10.6 Замена дозволе/пакера/потврде пилота тандем падобранца 1.000 



11. Упис/продужење/обнову овлашћења у дозволи контролора/студента контролора летења 

11.1 
Упис овлашћења, додатних и посебних овлашћења у дозволу студента контролора летења/контролора 

летења 
2.000 

11.2 Издавање и измена ауторизације испитивача 2.000 

11.3 Издавање привремене ауторизације ОЈТ инструктора 2.000 

11.4 Издавање привремене ауторизације процењивача 2.000 

11.5 Продужење/обнова рока важења овлашћења за локацију 2.000 

11.6 
Продужење/обнова рока важења посебног овлашћења ОЈТ инструктора/посебног овлашћења 

процењивача/ посебног језичког овлашћења/ одобрења за вршење обуке на симулатору 
2.000 

11.7 Провера стручне оспособљености за овлашћење аеродромска контрола визуелна (ADV) 44.000 

11.8 Провера стручне оспособљености за овлашћење аеродромска контрола-инструментална (ADI) 50.000 

11.9 Провера стручне оспособљености за овлашћење прилазна контрола-процедурална (APP) 56.000 

11.10 Провера стручне оспособљености за овлашћење прилазна контрола – надзорна (APS) 62.500 

11.11 Провера стручне оспособљености за овлашћење обласна контрола – процедурална (ACP) 56.000 

11.12 Провера стручне оспособљености за овлашћење обласна контрола-надзорна (ACS) 69.000 

11.13 Провера стручне оспособљености за додатно овлашћење у овлашћењу ADI – AIR,GMC,TWR, GMS, RAD 19.000 

11.14 Провера стручне оспособљености за додатно овлашћење у овлашћењу APS – (PAR, SRA, TCL) 25.000 

11.15 Провера стручне оспособљености за додатно овлашћење у основном овлашћењу ACS – (TCL, OCN) 31.000 

11.16 Провера стручне оспособљености за посебно овлашћење за локацију 25.000 

11.17 Провера стручне оспособљености за посебно овлашћења ОЈТ инструктора 37.500 

11.18 Провера стручне оспособљености за посебно овлашћење процењивача 40.000 

11.19 Провера стручне оспособљености за продужење/обнову рока важења овлашћења за локацију 12.000 

12. Издавање/продужење/обнова дозвола ваздухопловног диспечера (FD) 

12.1 Продужење/обнова важења дозволе ваздухопловног диспечера  4.000 

12.2 Издавање ауторизације испитивача ваздухопловног диспечера 2.000 

12.3 упис овлашћења инструктор ваздухопловног диспечера (FD)  2.000 

13. Обнова важења дозвола кабинског особља (STW/STD) 

13.1 Обнова важења дозволе кабинског особља 2.000 

14. Продужење дозвола инжењера летача (FE)/навигатора летача (FN) 

14.1 
Продужење/обнова важења овлашћења за летење на типу авиона у дозволи инжењера 

летача/навигатора летача  
16.000 

14.2 Упис овлашћења инструктор инжењер летач FE(I)/навигатор летач FN(I) 2.000 

15. Издавање/упис дозвола/овлашћења особља које одржава ваздухоплов/балон /ваздушни брод 

15.1 Издавање дозволе PART-66 – додавање категорије А/Б1/Б2/Б3/Ц  5.000 

15.2 
Издавање дозволе PART-66 – уклањање ограничења на основу признате обуке/испита/искуства, за 

А/Б1/Б2/Б3/Ц категорије 
3.000 

15.3 Издавање дозволе PART-66 – иницијално, на основу JAR-66 дозволе за А/Б1/Б2/Б3/Ц категорију 2.000 

15.4 
Издавање дозволе PART-66 – иницијално, на основу националне ICAO тип II дозволе за А/Б1/Б2/Б3/Ц 

категорију 
5.000 

15.5 Упис овлашћења у дозволу PART-66 – тип/група ваздухоплова, за А/Б1/Б2/Б3/Ц категорију 5.000 

15.6 Продужење важења дозволе PART-66 8.000 

15.7 
Издавање дозволе PART-66 – иницијално, по захтеву за претходно признавање испита по члану 

66.А.25(ц), за А/Б1/Б2/Б3/Ц категорију 
20.000 

15.8 Продужење/обнова дозволе за одржавање балона и ваздушних бродова 1.000 



16. Сертификат за обављање прегледа обезбеђивања 

16.1 Издавање сертификата и упис овлашћења за обављање прегледа обезбеђивања 10.000 

16.2 Измена сертификата – допуна овлашћења за обављање прегледа обезбеђивања 4.000 

16.3 Продужење рока важења сертификата за обављање прегледа обезбеђивања 10.000 

17. Овлашћење за обављање контроле приступа, надзора и патрола 

17.1 Упис овлашћења за обављање контроле приступа, надзора и патрола 6.000 

17.2 Измена овлашћења за обављање контроле приступа, надзора и патрола 2.000 

17.3 Продужење рока важења овлашћења за обављање контроле приступа, надзора и патрола 6.000 

18. Издавање дупликата дозвола ваздухопловног особља/новог обрасца  1.000 

19. 
Издавање потврде о важењу дозволе/овлашћења ваздухопловног особља о непроузроковању 

удеса/незгода 
1.000 

20. 
Упис, допуна, продужење рока важења и обнова рока важења овлашћења инструктора за обуку у области 

обезбеђивања у ваздухопловству 

20.1 Упис овлашћења 24.000 

20.2 Допуна овлашћења 5.000 

20.3 Продужење рока важења  16.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 11. 

ЦЕНТРИ ЗА ОБУКУ ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОСОБЉА 

(члан 179. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. ATP Интегрисани програм обуке 

1.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 20.000 

1.2 Измена Потврде о праву на обучавање 20.000 

2. ATP/IR Интегрисани програм обуке 

2.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 20.000 

2.2 Измена Потврде о праву на обучавање 20.000 

3. ATP Модуларни програм обуке 

3.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

3.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

4. CPL/IR Интегрисани програм обуке 

4.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 20.000 

4.2 Измена Потврде о праву на обучавање 20.000 

5. CPL Интегрисани програм обуке 

5.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 20.000 

5.2 Измена Потврде о праву на обучавање 20.000 

6. CPL Модуларни програм обуке 

6.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

6.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

7. IR Модуларни програм обуке 

7.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

7.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

8. MPL Интегрисани програм обуке 

8.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 20.000 

8.2 Измена Потврде о праву на обучавање 20.000 



9. LAPL(A/H/B) програм обуке 

9.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000 

9.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000 

10. LAPL-PPL Модуларни програм обуке 

10.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000 

10.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000 

11. BPL Модуларни програм обуке 

11.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000 

11.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000 

12. PPL Модуларни програм обуке 

12.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000 

12.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000 

13. Програм обуке за стицање овлашћења за летење на класи MEP (land) 

13.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000 

13.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000 

14. Програм обуке за стицање овлашћења за летење на класи SEP(land) 

14.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000 

14.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000 

15. Програм обуке за стицање овлашћења EIR 

15.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000 

15.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000 

16. 
Програм обуке за стицање овлашћења за летење на типу авиона/ хеликоптера/ ваздухоплова са вертикалним 

узлетањем 

16.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

16.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

17. MCC Модуларни програм обуке 

17.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000 

17.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000 

18. Програм обуке за стицање овлашћења за акробатско летење 

18.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

18.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

19. Програм обуке за стицање овлашћења за вучу транспарената 

19.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

19.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

20. Програм обуке за стицање овлашћења за ноћно летење 

20.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

20.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

21. Програм обуке за стицање овлашћења за летење у планинским пределима 

21.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 8.000 

21.2 Измена Потврде о праву на обучавање 8.000 

22. Програм обуке за стицање овлашћења за пробне летове 

22.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000 

22.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000 



23. Програм обуке за стицање сертификата – FI(A,H,As) 

23.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

23.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

24. Програм обуке за стицање сертификата – CRI 

24.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

24.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

25. Програм обуке за стицање сертификата – TRI 

25.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

25.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

26. Програм обуке за стицање сертификата – IRI 

26.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

26.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

27. Програм обуке за стицање сертификата – MCCI 

27.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

27.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

28. Програм обуке за стицање сертификата – SFI 

28.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

28.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

29. Програм обуке за стицање сертификата – STI 

29.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

29.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

30. Програм обуке за стицање дозволе кабинског особља 

30.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

30.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

31. Програм обуке за стицање дозволе ваздухопловног диспечера 

31.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

31.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

32. Програм обуке за стицање овлашћења инструктора ваздухоповног диспечера 

32.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

32.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

33. Програм обуке за стицање дозволе пилота ултралаког ваздухоплова 

33.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

33.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

34. Програм обуке за стицање овлашћења у дозволи ултралаког ваздухоплова 

34.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

34.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

35. Програм обуке за стицање овлашћења инструктора ултралаког ваздухоплова 

35.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

35.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

36. SPL Модуларни програм обуке 

36.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

36.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

37. Програм обуке за стицање овлашћења за летење једрилицом у облацима 



37.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

37.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

38. Програм обуке за стицање сертификата – FI(S) 

38.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

38.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

39. LAPL(S) програм обуке 

39.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

39.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

40. Програм обуке за стицање дозволе падобранца 

40.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 5.000 

40.2 Измена Потврде о праву на обучавање 5.000 

41. Програм обуке за стицање дозволе пилота параглајдера 

41.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 3.000 

41.2 Измена Потврде о праву на обучавање 3.000 

42. Програм обуке за стицање овлашћења пилота тандем параглајдера 

42.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 3.000 

42.2 Измена Потврде о праву на обучавање 3.000 

43. Програм обуке за стицање овлашћења пилота моторног параглајдера 

43.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 3.000 

43.2 Измена Потврде о праву на обучавање 3.000 

44. Програм обуке за стицање овлашћења тандем падобрана 

44.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 3.000 

44.2 Измена Потврде о праву на обучавање 3.000 

45. Програм обуке за стицање овлашћења инструктора падобранства 

45.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 3.000 

45.2 Измена Потврде о праву на обучавање 3.000 

46. Програм спровођења процене знања енглеског језика који се користи у комуникацији пилота ваздухоплова 

46.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 15.000 

46.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15.000 

47. 
Остале измене садржане у Потврди о праву на обучавање, укључујући и измену одобреног програма 

обуке ……………… по захтеву 
1.000  

48. Центар за обуку контролора летења 

48.1 Издавање потврде на право на обучавање контролора летења 850.000 

48.2 Измену потврде на право на обучавање контролора летења 20.000 

49. Центар за обуку особља које обавља преглед обезбеђивања, контролу приступа, надзор и патроле 

49.1 Издавање потврде о праву на обучавање 200.000 

49.2 Измена потврде о праву на обучавање 20.000 

50. Центар за обуку осталог особља чији послови утичу на безбедност ваздушног саобраћаја 

50.1 Издавање потврде о праву на обучавање 100.000 

50.2 Измена потврде о праву на обучавање 10.000 

51. Центар за обуку особља чији послови посредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја 

51.1 Издавање потврде о праву на обучавање 200.000 

51.2 Измена потврде о праву на обучавање 15.000 



52. Издавање и измена потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља – Part-147 

52.1 Издавање потврде – основна обука, 1 категорија иницијално 200.000 

52.2 Издавање потврде – основна обука, додатна (под) категорија иницијално 10.000 

52.3 Издавање потврде – обука за тип ваздухоплова, 1 категорија иницијално 200.000 

52.4 Издавање потврде – обука за тип ваздухоплова, додатна (под) категорија, иницијално 10.000 

52.5 Измена потврде – основна обука, додатна (под) категорија 20.000 

52.6 Измена потврде – обука за тип ваздухоплова, додатна (под) категорија 20.000 

53. Издавање потврде – обуке које нису Part-147 – иницијално 20.000 

54. Измена потврде – обуке које нису Part-147 10.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 12. 

УРЕЂАЈИ ЗА СИМУЛИРАЊЕ ЛЕТЕЊА И ДРУГЕ ВРСТЕ  

СИМУЛАТОРА ЗА ОБУКУ 

(члан 180. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
Издавање дозволе за коришћење уређаја за симулирано летење или друге врсте симулатора за обуку и за 

издавање уверења о градацији 

1.1 Уређај за основну инструменталну обуку (BITD) 40.000 

1.2 Уређај за потпуно симулирање летења (FFS) 400.000 

1.3. Тренажер летења (FTD) 300.000 

1.4. Уређај за обуку летачко-навигационих процедура (FNPT) 200.000 

1.5. Други уређаји за обуку (OTD) 10.000 

2. Издавање уверења о градацији уређаја за симулирано летење 

2.1 Уређај за основну инструменталну обуку (BITD) 2.000 

2.2 Уређај за потпуно симулирање летења (FFS) 10.000 

2.3 Тренажер летења (FTD) 7.000 

2.4. Уређај за обуку летачко-навигационих процедура (FNPT) 5.000 

2.5. Други уређаји за обуку (OTD) 1.000 

3. 
Издавање дозволе за коришћење уређаја за симулирање летења или друге врсте симулатора за обуку 

контролора летења 
50.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 13. 

ПРИЗНАВАЊЕ ОБУКЕ, ДОЗВОЛА И ОВЛАШЋЕЊА СТЕЧЕНИХ У СТРАНОЈ ДРЖАВИ 

(члан 183. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

(За Part – FCL – Признавање обуке спроведене у страној држави и стране дозволе и овлашћења, а која није држава 

чланице EASA или држава препознате )  

1. 
Дозвола пилота лаких ваздухоплова LAPL (A/H/S/B/ ) са припадајућим овлашћењима на основу стране 

дозволе LAPL (A/H/S/B/ ) 
100.000 

2. 
Дозвола пилота једрилице (SPL) и балона (BPL) са припадајућим овлашћењима на основу стране 

дозволе пилота једрилице (SPL) и пилота балона (BPL) 
80.000 

3. 
Дозвола приватног пилота авиона/хеликоптера/ваздушног брода PPL(А/H/As) са припадајућим 

овлашћењима на основу стране дозволе PPL(А/H/ As), CPL(А/H/ As), ATPL(А/H) 
135.000 

4. 
Дозвола професионалног пилота авиона/хеликоптера/ ваздушног брода CPL(А/H/As) са припадајућим 

овлашћењима на основу стране дозволе CPL(А/H/As) 
270.000 

5. 
Дозвола транспортног пилота авиона/хеликоптераATPL(А/H) са припадајућим овлашћењима на основу 

стране дозволе 
305.000 

6. 
Дозвола навигатора летача (FN) са припадајућим овлашћењима и инжењера летача (FE) са 

припадајућим овлашћењима на основу стране дозволе 
80.000 



7. Признавање дозволе кабинског особља са припадајућим овлашћењима на основу стране дозволе 14.000 

8. 
Признавање дозволе ваздухопловног диспечера са припадајућим овлашћењима на основу стране 

дозволе 
14.000 

9. 
Признавање дозволе пилота ултралаког ваздухоплова и пилота балона са припадајућим овлашћењима 

на основу стране дозволе 
12.000 

10. 
Признавање дозволе падобранца и дозволе пилота параглајдера са припадајућим овлашћењима на 

основу стране дозволе 
6.000 

11. Признавање дозволе контролора летења са припадајућим овлашћењима 250.000 

12. Признавање дозволе студента контроле летења 150.000 

13. Признавање почетне обуке (обједињене), (контролори летења) 20.000 

14. Признавање основне обуке (контролори летења) 10.000 

15. Признавање обуке за инструктора практичне обуке (контролори летења) 37.500 

16. Признавање обуке за процењиваче (контролори летења) 40.000 

17. Признавање обуке освежења знања за инструкторе практичне обуке и процењиваче 15.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 14. 

Привремено признавање стране дозволе (валидација), а која није издата од стране државе чланице EASA или 

државе препознате по Part – FCL 

1. Пилотске дозволе за јавни авио – превоз и друге комерцијалне активности 

1.1 Дозвола професионалног пилота CPL(A/H/As) 56.000 

1.2 Дозвола транспортног пилота ATPL(A/H) 135.000 

1.3 Дозвола навигатора летача (FE) и инжењера летача (FN) 70.000 

1.4 Дозвола кабинског особља 14.000 

2. Пилотске дозволе у некомерцијалним активностима са овлашћењем за инструментално летење 

2.1 Дозвола приватног пилота PPL/IR(A/H/As) 20.000 

2.2 Дозвола професионалног пилота CPL/IR(A/H/As) 30.000 

2.3 Дозвола транспортног пилота ATPL/IR(A/H) 50.000 

3. Пилотске дозволе у некомерцијалним активностима без овлашћења за инструментално летење 

3.1 Дозвола приватног пилота PPL(A/H/As) 10.000 

3.2 Дозвола професионалног пилота CPL(A/H/As) 20.000 

3.3 Дозвола транспортног пилота ATPL(A/H) 30.000 

4. Прихватање пилотских дозвола за посебне задатке ограниченог трајања 30.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 15. 

ДРУГОСТЕПЕНО РАЗМАТРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ  

СПОСОБНОСТИ 

(члан 192. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Другостепено разматрање здравствене способности 10.000 

VII – ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

ПРОГРАМИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

(члан 224. став 6. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Програм оператера аеродрома са преко 100.000 путника годишње 



1.1 Одобрење Програма 260.000 

1.2 Измена процедура 20.000 

1.3 Административна измена 1.500 

2. Програм оператера аеродрома са мање од 100.000 путника годишње 

2.1 Одобрење Програма 50.000 

2.2 Измена процедура 5.000 

2.3 Административна измена 1.500 

3. Програм авио-превозиоца за редован и чартер авио-превоз 

3.1 Одобрење Програма 200.000 

3.2 Измена процедура 20.000 

3.3 Административна измена 1.500 

4. Програм авио-превозиоца за остали ванредни авио-превоз 

4.1 Одобрење Програма 80.000 

4.2 Измена процедура 10.000 

4.3 Административна измена 1.500 

5. Програм пружаоца услуга у ваздушној пловидби 

5.1 Одобрење Програма 100.000 

5.2 Измена процедура 15.000 

5.3 Административна измена 1.500 

6. Програм пружаоца услуга земаљског опслуживања 

6.1 Одобрење Програма 50.000 

6.2 Измена процедура 5.000 

6.3 Административна измена 1.500 

7. Програм регулисаног агента 

7.1 Одобрење Програма 50.000 

7.2 Измена процедура 5.000 

7.3 Административна измена 1.500 

8. Програм регулисаног снабдевача залихама за потрошњу током лета 

8.1 Одобрење Програма 50.000 

8.2 Измена процедура 5.000 

8.3 Административна измена 1.500 

9. Програми осталих субјеката одређених Националним програмом 

9.1 Одобрење Програма 50.000 

9.2 Измена процедура 5.000 

9.3 Административна измена 1.500 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА  

И ПРЕГЛЕДА ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

(члан 227. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Обављање контроле приступа и прегледа обезбеђивања на аеродрому са више од 100.000 путника годишње 

1.1 Издавање дозволе 1.000.000 

1.2 Продужење важења дозволе 500.000 



1.3 Измена дозволе 100.000 

2. Обављање контроле приступа и прегледа обезбеђивања на аеродрому са мање од 100.000 путника годишње 

2.1 Издавање дозволе 100.000 

2.2 Продужење важења дозволе 50.000 

2.3 Измена дозволе 10.000 

1. Статус регулисаног агента 

1.1 Издавање одобрења за стицање статуса 80.000 

1.2 Продужење важења одобрења за стицање статуса 40.000 

1.3 Измена одобрења за стицање статуса 10.000 

1.4 Провера испуњености услова за за издавање одобрења 20.000 

2. Статус познатог пошиљаоца 

2.1 Издавање одобрења за стицање статуса 80.000 

2.2 Продужење важења одобрења за стицање статуса 40.000 

2.3 Измена одобрења за стицање статуса 10.000 

2.4 Провера испуњености услова за за издавање одобрења 20.000 

3. Статус регулисаног снабдевача залиха намењених потрошњи током лета 

3.1 Издавање одобрења за стицање статуса 80.000 

3.2 Продужење важења одобрења за стицање статуса 40.000 

3.3 Измена одобрења за стицање статуса 10.000 

3.4 Провера испуњености услова за за издавање одобрења 20.000 

VIII – ОДИТ (ПРОВЕРА) 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

ПРОВЕРА НА ЗАХТЕВ ОБЈЕКТА ПРОВЕРЕ  

(члан 244. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. 
АТО – Центар за обуку за стицање дозвола професионалних и транспортних пилота, овлашћења за летење на 

класи/типу ваздухоплова и сертификата инструктора 

1.1 Основна провера 500.000 

1.2 Периодична провера  150.000 

2. 
АТО – Центар за обуку за стицање дозвола пилота лаких ваздухоплова (авион, хеликоптер) и центар за обуку 

за стицање дозволе приватног пилота (авион, хеликоптер, ваздушни брод) 

2.1 Основна провера 80.000 

2.2 Периодична провера  40.000 

3. АТО – Центар за обуку за стицање дозволе пилота LAPL(S) и пилота једрилице 

3.1 Основна провера 30.000 

3.2 Периодична провера  8.000 

4. АТО – Центар за обуку пилота за стицање дозволе пилота LAPL(B) и дозволе пилота балона 

4.1 Основна провера 40.000 

4.2 Периодична провера  20.000 

5. АТО – Центар за обуку кабинског особља 

5.1 Основна провера 200.000 

5.2 Периодична провера  50.000 

6. Центар за обуку ваздухопловних диспечера 



6.1 Основна провера 200.000 

6.2 Периодична провера  50.000 

7. Центар за обуку пилота ултралаких ваздухоплова 

7.1 Основна провера  40.000 

7.2 Периодична провера  20.000 

8. Центар за обуку пилота параглајдера и падобранаца 

8.1 Основна провера 20.000 

8.2 Периодична провера  5.000 

9. Центар за припрему и тестирање знања енглеског језика који се користи у комуникацији пилота ваздухоплова 

9.1 Основна провера 150.000 

9.2 
Продужење важења акредитације испитивача, процењивача и администратора процене знања 

енглеског језика 
5.000 

10. Пружалац услуга у ваздушној пловидби који пружа све четири услуге (ATS, CNS, MET и AIS) 

10.1 Основна провера 500.000 

10.2 Периодична провера 150.000 

11. Пружалац услуга у ваздушној пловидби који пружа једну услугу (ATS или CNS или MET или AIS) 

11.1 Основна провера 250.000 

11.2 Периодична провера 75.000 

12. Центар за обуку контролора летења 

12.1 Основна провера 500.000 

12.2 Периодична провера 150.000 

13. Оперативна јединица контроле летења (ЦКЛ и АКЛ) 

13.1 Основна провера 250.000 

13.2 Периодична провера 75.000 

14. 
За аеродром за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом већим 

од 1.000.000 путника или 50.000 тона робе годишње 
1.000.000 

15. 
За аеродром за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом већим 

од 100.000 до 1.000.000 путника или од 20.000 до 50.000 тона робе годишње 
500.000 

16.  
За аеродром за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом до 

100.000 путника или до 20.000 тона робе годишње 
300.000 

17. За аеродром за који се издаје дозвола 20.000 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

ПОВЕРАВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА УНУТАР ПРОВЕРЕ ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНОГ ДОКУМЕНТА 

(члан 248. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

1. Издавање дозволе за спровођење појединих послова унутар провере  

1.1 Издавање дозволе за спровођење појединих послова унутар провере – за ПРАВНО лице 100.000 

1.2 Издавање дозволе за спровођење појединих послова унутар провере – за ФИЗИЧКО лице 50.000 

1.3 Признавање СТРАНОГ документа о праву на спровођење провере 50.000 

 

Број 1/0-01-0003-2016-0008 

У Београду, 1. марта 2016. године 

Управни одбор Директората 

Председник,  

проф. др Оља Чокорило, с.р. 


