
 

 

 

На основу члана 241. став 2, а у вези са ставом 1. тач. 1), 3) и 4) истог члана и 

на основу члана 237. тачка 3) Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник 

РС“, број 73/10),  

Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије на 

седници од 21. децембра 2010. године доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

o висини накнада које се плаћају 

Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије 

 

Предмет  

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се висина накнада које се плаћају Директорату 

цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат), у 

складу са одредбама Закона о ваздушном саобраћају (у даљем тексту: Закон), и то: 

               1) накнадa за које је Законом прописано да се плаћају Директорату (члан 

241. став 1. тачка 1) Закона) и 

     2) накнадa за унапређење ваздушног саобраћаја (члан 241. став 1. тач. 3) и 

4) Закона). 

Појмови 

Члан 2. 

Појмови који се употребљавају у овом правилнику су дефинисани Законом. 

1. ВИСИНА НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

 

1) Висина накнаде за сагласност на систем управљања безбедношћу 

Члан 3. 

Висина накнаде за прибављање сагласности на систем управљања 

безбедношћу ваздухопловног субјекта износи 0,05% од укупног прихода 

ваздухопловног субјекта оствареног из претежне делатности у претходној 

пословној години, према званичним подацима из годишњих финансијских 

извештаја.  

Уколико захтев из става 1. овог члана подноси ваздухопловни субјект основан 

у години у којој је поднет захтев, висина накнаде  износи 10.000 динара. 

Висина накнаде за прибављање сагласности за измене или допуне системa 

управљања безбедношћу ваздухопловног субјекта износи 5.000 динара. 
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2) Висина накнаде за одобрење за планирану промену у функционалном 

систему 

Члан 4. 

Висина накнаде за прибављање одобрења за планирану промену у 

функционалном систему ваздухопловног субјекта износи 0,1% од инвестиционе 

вредности пројекта којим се промена уводи. 

2. ВИСИНА НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ 

 

1) Висина накнаде за сертификат за пружање услуга у ваздушној пловидби 

Члан 5. 

Висина накнаде за издавање сертификата за пружање услуга у ваздушној 

пловидби износи 0,1% од укупног прихода привредног друштва, другог правног 

лица, органа државне управе надлежног за хидрометеоролошке послове или 

предузетника, као подносиоца захтева, оствареног у претходној пословној години 

обављањем послова пружања услуга у ваздушној пловидби (година која претходи 

години у којој је поднет захтев за издавање сертификата), према званичним 

подацима из годишњих финансијских извештаја.  

Уколико захтев из става 1. овог члана подноси правно лице, односно 

привредно друштво, друго правно лице, орган државне управе надлежан за 

хидрометеоролошке послове или предузетник основан у години у којој је поднет 

захтев, висина накнаде за издавање сертификата за пружање услуга у ваздушној 

пловидби износи 0,1% од укупног прихода који је у финансијском плану пружаоца 

услуга предвиђен да се оствари обављањем послова пружања услуга у ваздушној 

пловидби у пословној години у којој је поднет захтев за издавање сертификата. 

Висина накнаде за спровођење провере испуњености услова за пружање 

услуга у ваздушној пловидби плаћа се на годишњем нивоу током периода важења 

сертификата и износи 0,05% од укупног прихода објекта провере оствареног у 

претходној пословној години обављањем послова пружања услуга у ваздушној 

пловидби, а према званичним подацима из годишњих финансијских извештаја. 

2) Висина накнаде за признавање страног документа 

Члан 6. 

Висина накнаде за признавање страног документа за пружање услуга у 

ваздушној пловидби износи 500.000 динара. 

3. ВИСИНА НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 

1) Висина накнаде за оперативну дозволу 

Члан 7. 

Висина накнаде за издавање или измену оперативне дозволе авио-превозиоца 

износи 100.000 динара.  
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2) Висина накнаде за потврду о оспособљености за обављање јавног авио-

превоза 

Члан 8. 

Висина накнаде за издавање потврде о оспособљености за обављање јавног 

авио-превоза привредном друштву, другом правном лицу или органу државне 

управе износи 100.000 динара увећана за променљиви део накнаде који зависи од 

броја и категорије ваздухоплова који се уписују у потврду, као и променљиви део 

накнаде који зависи од врсте овлашћења које се уписује у потврду.  

Висина променљивог дела накнаде који зависи од броја и категорије 

ваздухоплова који се уписују у потврду, за сваки појединачни ваздухоплов износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

 

Категорија ваздухоплова 

 

 

(1) 

Тип ваздухоплова са 

највећом масом на 

полетању / путничким 

капацитетом 

(2) 

Остали ваздухоплови 

истог типа 

 

 

(3) 

1. 
Ваздухоплов чија је максимална маса на 

полетању преко 40.000 kg 
700.000 120.000 

2. 
Ваздухоплов чија је максимална маса на 

полетању од 5.700 kg до 40.000 kg 
500.000 90.000 

3. 
Ваздухоплов чија је максимална маса на 

полетању до 5.700 kg 
300.000 60.000 

4. 
Балон са путничким капацитетом преко 40 

путника 
160.000 40.000 

5. 
Балон са путничким капацитетом од 21 до 

40 путника 
120.000 30.000 

6. 
Балон са путничким капацитетом до 20 

путника 
80.000 20.000 

Висина променљивог дела накнаде који зависи од врсте овлашћења које се 

уписује у потврду, за свако посебно овлашћење износи: 
 

Врста овлашћења 

(1) 

Тип накнаде 

 

(2) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(3) 

1.  превоз путника Фиксна накнада 150.000 

2.  превоз робе Фиксна накнада 150.000 

3.  медицински превоз Фиксна накнада 100.000 

4.  превоз опасног терета Фиксна накнада 80.000 

5.  продужени долет ваздухоплова (ETOPS) По типу ваздухоплова 80.000 

6.  
полетање у условима смањене видљивости 

(LVTO) 
По типу ваздухоплова 50.000 

7.  
прилаз и слетање у условима смањене 

видљивости (CAT II/III) 
По типу ваздухоплова 50.000 

8.  
летење у ваздушном простору са смањеним 

нормама вертикалног раздвајања (RVSM) 
По типу ваздухоплова 50.000 

9.  
за навигацијску спецификацију за PBN 

(RNAV, RNP) 
По типу ваздухоплова 50.000 

10.  

летење у ваздушном простору у коме се 

захтевају посебне навигационе 

карактеристике (MNPS) 

По типу ваздухоплова 50.000 

11.  за стрме прилазе По типу ваздухоплова 50.000 

12.  слетање на кратке полетно-слетне стазе По типу ваздухоплова 50.000 

13.  подручје летења По подручју 50.000 

Уколико се захтев из става 1. овог члана подноси само за панорамско летење, 

плаћа се накнада у износу 25% од износа накнаде утврђене у ставу 1. овог члана. 
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Накнада за продужење важења потврде о оспособљености за обављање јавног 

авио-превоза плаћа се у износу 25% од износа накнаде утврђене за њено издавање. 

Висина накнаде за измену потврде о оспособљености авио-превозиоца за 

обављање јавног авио-превоза зависи од врсте података који се мењају у потврди и 

износи:  

1) за упис новог ваздухоплова - у висини накнаде из колоне (2) табеле из става 

2. овог члана; 

2) за упис новог овлашћења -  у висини накнаде из става 3. овог члана; 

3) за остале измене података наведених у потврди (административне измене) –

у износу 5.000 динара. 

Накнада за спровођење провере испуњености услова за обављање делатности 

из става 1. овог члана плаћа се на годишњем нивоу током периода важења потврде 

и износи 20% од износа накнаде за њено издавање. 

3) Висина накнаде за потврду о оспособљености за пружање услуга из ваздуха 

Члан 9. 

Висина накнаде за издавање потврде о оспособљености за пружање услуга из 

ваздуха привредном друштву, другом правном лицу, органу државне управе или 

предузетнику износи 50.000 динара увећана за променљиви део накнаде који зависи 

од броја и категорије ваздухоплова који се уписују у потврду, као и променљиви 

део накнаде који зависи од врсте овлашћења које се уписује у потврду. 

Висина променљивог дела накнаде који зависи од броја и категорије 

ваздухоплова који се уписују у потврду, за сваки појединачни ваздухоплов износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

 

Категорија ваздухоплова 

 

(1) 

Тип ваздухоплова са 

највећом масом на 

полетању  

(2) 

Остали ваздухоплови 

истог типа 

 

(3) 

1.  
Ваздухоплов чија је максимална маса на 

полетању преко 40.000 kg 
250.000 100.000 

2.  
Ваздухоплов чија је максимална маса на 

полетању од 5.700 kg до 40.000 kg 
150.000 50.000 

3.  
Ваздухоплов чија је максимална маса на 

полетању до 5.700 kg 
50.000 20.000 

4.  Балон  20.000 20.000 

Висина променљивог дела накнаде који зависи од врсте овлашћења које се 

уписује у потврду, за свако посебно овлашћење износи: 
 

Врста овлашћења 

(1) 

Тип накнаде 

 

(2) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(3) 

1.  калибража из ваздуха Фиксна накнада 100.000 

2.  
за врсту услуге (осим калибраже из 

ваздуха) 
Фиксна накнада 15.000 

3.  продужени долет ваздухоплова (ETOPS) По типу ваздухоплова 80.000 

4.  
полетање у условима смањене видљивости 

(LVTO) 
По типу ваздухоплова 50.000 

5.  
прилаз и слетање у условима смањене 

видљивости (CAT II/III) 
По типу ваздухоплова 50.000 

6.  
летење у ваздушном простору са смањеним 

нормама вертикалног раздвајања (RVSM) 
По типу ваздухоплова 50.000 

7.  
за навигацијску спецификацију за PBN 

(RNAV, RNP) 
По типу ваздухоплова 50.000 

8.  
летење у ваздушном простору у коме се 

захтевају посебне навигационе 
По типу ваздухоплова 50.000 
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карактеристике (MNPS) 

9.  за стрме прилазе По типу ваздухоплова 50.000 

10.  слетање на кратке полетно-слетне стазе По типу ваздухоплова 50.000 

11.  подручје Републике Србије / 20.000 

12.  додатна подручја летења По подручју 30.000 

Накнада за продужење важења потврде о оспособљености за пружање услуга 

из ваздуха плаћа се у износу 25% од износа накнаде утврђене за њено издавање. 

Висина накнаде за измену потврде о оспособљености за пружање услуга из 

ваздуха зависи од врсте података који се мењају у потврди о оспособљености и 

износи: 

1) за упис новог ваздухоплова - у висини накнаде из колоне (2) табеле из става 

2. овог члана; 

2) за упис новог овлашћења -  у висини накнаде из става 3. овог члана; 

3) за остале измене података наведених у потврди (административне измене) - 

у износу 2.500 динара. 

Накнада за спровођење провере испуњености услова за пружање услуга из 

ваздуха плаћа се на годишњем нивоу током периода важења потврде у износу 20% 

од износа накнаде за њено издавање. 

4. ВИСИНА НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ АЕРОДРОМА 

 

1) Висина накнаде за дозволу за коришћење аеродрома, летилишта и терена 

Члан 10. 

Висина накнаде за издавање дозволе за коришћење аеродрома, летилишта и 

терена износи: 
 

Врста аеродрома  

(1) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(2) 

1.  
Аеродром за јавни авио-превоз са прометом већим од 1.000.000 

путника у години која претходи издавању дозволе за коришћење 
1.400.000 

2.  
Аеродром за јавни авио-превоз са прометом од 100.000 до 1.000.000 

путника у години која претходи издавању дозволе за коришћење 
600.000 

3.  
Аеродром за јавни авио-превоз са прометом до 100.000 путника у 

години која претходи издавању дозволе за коришћење  
200.000 

4.  Општи аеродром и хелидром на објекту 100.000 

5.  
Посебни аеродром, аеродром за обуку, аеродром за сопствене 

потребе и хелидром 
40.000 

6.  Летилиште  20.000 

7.  Терен 15.000 

Висина накнаде за поступање по захтеву за измену дозволе из става 1. овог 

члана износи: 
 

Врста аеродрома  

(1) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(2) 

1.  
Аеродром за јавни авио-превоз са прометом већим од 1.000.000 

путника у години која претходи издавању дозволе за коришћење 
700.000 

2.  
Аеродром за јавни авио-превоз са прометом од 100.000 до 1.000.000 

путника у години која претходи издавању дозволе за коришћење 
300.000 

3.  
Аеродром за јавни авио-превоз са прометом до 100.000 путника у 

години која претходи издавању дозволе за коришћење  
100.000 

4.  Општи аеродром и хелидром на објекту 70.000 
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5.  
Посебни аеродром, аеродром за обуку, аеродром за сопствене 

потребе и хелидром 
20.000 

6.  Летилиште 15.000 

7.  Терен 10.000 

Висина накнаде на годишњем нивоу за проверу испуњености услова за 

пружање услуга из става 1. овог члана једнака је износу накнаде која се плаћа за 

њено издавање. 

2) Висина накнаде за потврду за планску и техничку документацију 

Члан 11.  

Висина накнаде за издавање потврде за планску и техничку документацију за 

изградњу аеродрома, летилишта и терена о одржавању прихватљивог нивоа 

безбедности ваздушног саобраћаја, износи: 
 

Врста аеродрома  

(1) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(2) 

1.  
Аеродром за јавни авио-превоз са прометом већим од 1.000.000 

путника у години која претходи издавању дозволе за коришћење 
100.000 

2.  
Аеродром за јавни авио-превоз са прометом од 100.000 до 1.000.000 

путника у години која претходи издавању дозволе за коришћење 
60.000 

3.  
Аеродром за јавни авио-превоз са прометом до 100.000 путника у 

години која претходи издавању дозволе за коришћење  
50.000 

4.  Општи аеродром и хелидром на објекту 40.000 

5.  
Посебни аеродром, аеродром за обуку, аеродром за сопствене 

потребе и хелидром 
30.000 

6.  Летилиште 10.000 

7.  Терен 8.000 

Накнада за издавање потврде за планску и техничку документацију за 

изградњу аеродрома, летилишта и терена, а којом се мењају техничко-технолошка 

својства или други услови под којима се исти користе, износи 50% од накнаде из 

става 1. овог члана. 

3) Висина накнаде за потврду за постављање објеката, инсталација или 

уређаја који могу бити препрека 

Члан 12. 

Висина накнаде за издавање потврде за постављање објеката, инсталација или 

уређаја који као препрека могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја, а који 

намеравају да се граде на подручју или изван подручја аеродрома, износи: 
 

Врста објеката/инсталације/уређаја  

(1) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(2) 

1.  Појединачни објекат 20.000 

2.  Траса далековода 
2.000 за сваки km, али 

не мање од 20.000 

3.  Група објеката (поље ветрогенератора и сл.) 

20.000 по обележеном 

објекту, али не мање од 

40.000 
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4) Висина накнаде за потврду за постављање објеката, инсталација или 

уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење 

Члан 13. 

Висина накнаде за издавање потврде за постављање објеката, инсталација и 

уређаја који се налазе на подручју или изван подручја аеродрома, а који услед 

емисије или рефлексије радио-зрачења могу да утичу на безбедност ваздушног 

саобраћаја, износи: 
 

Врста објеката/инсталације /уређаја  

(1) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(2) 

1.  Антене 20.000 

2.  
Објекти у заштитној зони радио-навигационих и 

телекомуникационих уређаја 
50.000 

5) Висина накнаде за дозволу за пружање услуга земаљског опслуживања 

Члан 14. 

Висина накнаде за издавање дозволе за пружање услуга земаљског 

опслуживања или за њену измену услед проширења делатности износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Број услуга 

(1) 

Издавање  

 

(2) 

Измена услед 

проширења делатности 

(3) 

1.  пружање 1-2 услуге 300.000 200.000 

2.  пружање 3-11 услуга 600.000 300.000 

Висина накнаде за остале измене података наведених у дозволи 

(административне измене) из става 1. овог члана износи 10.000 динара.  

Висина накнаде на годишњем нивоу за спровођење провере испуњености 

услова за пружање услуга и продужење важења дозволе из става 1. овог члана, 

једнака је износу накнаде која се плаћа за њено издавање. 

6) Висина накнаде за дозволу за самоопслуживање 

Члан 15. 

Висина накнаде за издавање дозволе за самоопслуживање или за њену измену 

услед проширења делатности износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Број услуга/врста ваздушног саобраћаја 

 

(1) 

Издавање  

 

(2) 

Измена услед 

проширења делатности 

(3) 

самоопслуживање у редовном и чартер авио-превозу 

1.  пружање 1-2 услуге 200.000 50.000 

2.  пружање 3-11 услуга  500.000 100.000 

самоопслуживање у осталом јавном авио-превозу 

3.  пружање 1-2 услуге 100.000 50.000 

4.  пружање 3-11 услуга  150.000 100.000 

Висина накнаде за остале измене података наведених у дозволи 

(административне измене) из става 1. овог члана износи 10.000 динара.  

Висина накнаде на годишњем нивоу за спровођење провере испуњености 

услова за пружање услуга и продужење важења дозволе из става 1. овог члана, 

једнака је износу накнаде која се плаћа за њено издавање. 
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5. ВИСИНА НАКНАДА У ОДНОСУ НА  

ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И КОНТИНУИРАНУ 

ПЛОВИДБЕНОСТ ВАЗДУХОПЛОВА 

1) Висина накнаде за дозволу за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

Члан 16. 

Висина накнаде за издавање дозволе, за измену дозволе за обављање 

ваздухопловно-техничке делатности и спровођење провере испуњености услова за 

обављање ваздухопловно-техничке делатности, утврђује се, у складу са овим 

правилником, у зависности од врсте делатности коју привредно друштво, друго 

правно лице, орган државне управе или предузетник намерава да обавља, од 

категорије ваздухоплова коју за то користи и техничког прописа којим се регулише 

та делатност. 

2) Висина накнаде за дозволу за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

одржавања 

Члан 17. 

Висина накнаде за издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке 

делатности одржавања ваздухоплова износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Категорија ваздухоплова 

 

(1) 

Део 145 

 

(2) 

Део –M 

Одељак-F 

(3) 

1.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању преко 40.000 kg 
1.000.000 / 

2.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању од 15.000 до 40.000 kg 
200.000 / 

3.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању од 5.700 kg до 15.000 kg 
90.000 / 

4.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању од 2.730 kg до 5.700 kg 
70.000 40.000 

5.  

Авион чија је максимална маса на 

полетању од 750 kg до 2.730 kg и моторна 

једрилица 

50.000 30.000 

6.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању до 750 kg и једрилица 
30.000 20.000 

7.  Вишемоторни хеликоптер 90.000 / 

8.  Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 50.000 30.000 

9.  Ултралаки ваздухоплов  / 15.000 

10.  
Ултралаки ваздухоплов којим се командује 

померањем ЦГ 
/ 10.000 

11.  Балон 20.000 7.000 

Ако је дозволом обухваћено више категорија ваздухоплова, плаћа се само 

један, највећи износ накнаде за категорију ваздухоплова обухваћеног дозволом, а 

који је утврђен у ставу 1. овог члана за ту категорију ваздухоплова. 

Висина накнаде за издавање дозволе за вадухопловно-техничку делатност 

одржавања ваздухоплова која је ограничена на линијско одржавање, износи 50% од 

накнаде утврђене у ставу 1. овог члана за ваздухоплов чије се одржавање врши. 

За обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, мотора и 

елиса ваздухоплова, висина накнаде износи 25% од накнаде из става 1. овог члана 

утврђене за ваздухоплов чији се делови одржавају. 
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3) Висина накнаде за дозволу за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

производње 

Члан 18. 

Висина накнаде за издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке 

делатности производње ваздухоплова износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Категорија ваздухоплова 

 

(1) 

Део-21 

Одељак-G 

(2) 

Део-21 

Одељак-F 

(3) 

Одељак-G 

 

(4) 

Одељак-F 

 

(5) 

1.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању преко 40.000 kg 
3.000.000 250.000 / / 

2.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању од 15.000 до 40.000 kg 
1.500.000 250.000 / / 

3.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању од 5.700 kg до 15.000 kg 
500.000 250.000 / / 

4.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању од 2.730 kg до 5.700 kg 
250.000 80.000 150.000 40.000 

5.  

Авион чија је максимална маса на 

полетању од 750 kg до 2.730 kg и моторна 

једрилица 

200.000 50.000 80.000 25.000 

6.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању до 750 kg и једрилица 
100.000 40.000 60.000 20.000 

7.  Вишемоторни хеликоптер 1.500.000 250.000 / / 

8.  Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 250.000 80.000 150.000 40.000 

9.  Ултралаки ваздухоплов  / / 50.000 15.000 

10.  
Ултралаки ваздухоплов којим се командује 

померањем ЦГ 
/ / 40.000 10.000 

11.  Балон 50.000 25.000 30.000 10.000 

Ако је дозволом обухваћено више категорија ваздухоплова, плаћа се само 

један, највећи износ накнаде за категорију ваздухоплова обухваћеног дозволом, а 

који је утврђен у ставу 1. овог члана за ту категорију ваздухоплова. 

За обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, мотора и 

елиса ваздухоплова, висина накнаде износи 25% од накнаде из става 1. овог члана 

утврђене за ваздухоплов чији се делови одржавају. 

За издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

производње делова, мотора и елиса ваздухоплова, плаћа се накнада у износу 25% 

од накнаде из табеле из става 1. овог члана. 

4) Висина накнаде за дозволу за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

пројектовања 

Члан 19. 

Висина накнаде за издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке 

делатности пројектовања ваздухоплова износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Категорија ваздухоплова 

(1) 
Одељак-Ј 

(2) 

21.А.14(б) 

(3) 

1.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању преко 40.000 kg 
/ / 

2.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању од 15.000 до 40.000 kg 
/ / 

3.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању од 5.700 kg до 15.000 kg 
/ / 

4.  Авион чија је максимална маса на 30.000 5.000 
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полетању од 2.730 kg до 5.700 kg 

5.  

Авион чија је максимална маса на 

полетању од 750 kg до 2.730 kg и моторна 

једрилица 

15.000 5.000 

6.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању до 750 kg и једрилица 
10.000 3.000 

7.  Вишемоторни хеликоптер / / 

8.  Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 30.000 5.000 

9.  Ултралаки ваздухоплов  10.000 3.000 

10.  
Ултралаки ваздухоплов којим се командује 

померањем ЦГ 
8.000 3.000 

11.  Балон 7.000 3.000 

Ако је дозволом обухваћено више категорија ваздухоплова, плаћа се само 

један, највећи износ накнаде за категорију ваздухоплова обухваћеног дозволом, а 

који је утврђен у ставу 1. овог члана за ту категорију ваздухоплова. 

Висина накнаде из става 1. овог члана под 21.А.14(б) плаћа се појединачно за 

пројектовање сваке категорије ваздухоплова. 

5) Висина накнаде за дозволу за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

обезбеђивања континуиране пловидбености 

Члан 20. 

Висина накнаде за издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке 

делатности обезбеђивања континуиране пловидбености ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме, износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Категорија ваздухоплова 

(1) 

Део- М 

Одељак-G 

(2) 

Део -М 

Одељак-I 

(3) 

1.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању преко 5.700 kg 
150.000 350.000 

2.  

Авион чија је максимална маса на 

полетању до 5.700 kg који се користе у 

комерцијалне сврхе 

100.000 250.000 

3.  
Авион чија је максимална маса на 

полетању од 2.730 kg до 5.700 kg 
50.000 100.000 

4.  
Ваздухоплов чија је максимална маса на 

полетању до 2.730 kg осим хеликоптера 
25.000 50.000 

5.  Вишемоторни хеликоптер 150.000 350.000 

6.  
Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg који 

се користи у комерцијалне сврхе 
100.000 250.000 

7.  Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 50.000 100.000 

Ако је дозволом обухваћено више категорија ваздухоплова, плаћа се само 

један, највећи износ накнаде за категорију ваздухоплова обухваћеног дозволом, а 

који је утврђен у ставу 1. овог члана за ту категорију ваздухоплова. 
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6) Висина накнаде за измену дозволе за обављање ваздухопловно-техничке 

делатности 

Члан 21. 

Накнада за измену дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

из чл. 17-20. овог правилника износи 25% од накнаде за њено издавање. 

7) Висина накнаде за проверу испуњености услова за обављање 

ваздухопловно-техничке делатности 

Члан 22. 

Висина накнаде на годишњем нивоу за спровођење провере испуњености 

услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности из чл. 17-20. овог 

правилника износи 25% од накнаде за њено издавање. 

8) Висина накнаде за поступање по захтеву за признавање страног документа  

Члан 23. 

Висина накнаде за признавање страног документа за обављање 

ваздухопловно-техничке делатности износи 25% од накнаде за издавање дозволе из 

чл. 17-20. овог правилника. 

9) Висина накнаде за потврду о типу 

Члан 24. 

Висина накнаде за издавање потврде о типу и за признавање страног 

документа о типу износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Технички пропис 

(1) 
Издавање  

(2) 

Признавање  

(3) 

1.  према CS - 22 300.000 100.000 

2.  према CS - 23 660.000 220.000 

3.  према CS - 25 / / 

4.  према CS - 27 900.000 300.000 

5.  према CS - 29 / / 

6.  према CS - E 500.000 150.000 

7.  према CS - P 300.000 100.000 

8.  према CS - VLA 400.000 150.000 

9.  према CS - VLR 500.000 200.000 

Висина накнаде за мењање потврде о типу плаћа износи 25% од накнаде за 

њено издавање. 

10) Висина накнаде за потврду о генерисаној буци  

Члан 25. 

Висина накнаде за издавање и мењање потврде о генерисаној буци износи 

50.000 динара. 

Висина накнаде за признавање страног документа о генерисаној буци износи 

10.000 динара. 
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11) Висина накнаде за потврду о емисији штетних гасова 

Члан 26. 

Висина накнаде за издавање и мењање потврде о емисији штетних гасова 

износи 50.000 динара. 

 Висина накнаде за признавање страног документа о емисији штетних гасова 

износи 10.000 динара. 

12) Висина накнаде за потврду о пловидбености и потврда о провери 

пловидбености 

Члан 27. 

Висина накнаде за издавање потврде о пловидбености износи 5.000 динара. 

Висина накнаде за обављање основног прегледа ваздухоплова ради 

утврђивања пловидбености износи: 
 

Категорија ваздухоплова 

(1) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(2) 

1.  Авион чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg  100.000 

2.  Авион чија је максимална маса на полетању од 2.730 kg до 5.700 kg 50.000 

3.  
Авион чија је максимална маса на полетању од 750 kg до 2.730 kg и 

моторна једрилица 
30.000 

4.  Авион чија је максимална маса на полетању до 750 kg и једрилица 12.000 

5.  Вишемоторни хеликоптер 100.000 

6.  Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 50.000 

7.  Ултралаки ваздухоплов  4.000 

8.  Ултралаки ваздухоплов којим се командује померањем ЦГ 3.000 

9.  Балон 2.000 

Висина накнаде за продужење важења потврде о провери пловидбености 

износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Категорија ваздухоплова 

(1) 
Део-21 

(2) 

 

(3) 

1.  
Авион чија је максимална маса на полетању 

преко 40.000 kg 
200.000 / 

2.  
Авион чија је максимална маса на полетању 

од 15.000 до 40.000 kg 
150.000 / 

3.  
Авион чија је максимална маса на полетању 

од 5.700 kg до 15.000 kg 
100.000 / 

4.  Авион масе од 2.730 kg до 5.700 kg 70.000 40.000 

5.  
Авион чија је максимална маса на полетању 

од 750 kg до 2.730 kg и моторна једрилица 
40.000 20.000 

6.  
Авион чија је максимална маса на полетању 

до 750 kg и једрилица 
25.000 12.000 

7.  Вишемоторни хеликоптер 100.000 / 

8.  Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 70.000 40.000 

9.  Ултралаки ваздухоплов  / 8.000 

10.  
Ултралаки ваздухоплов којим се командује 

померањем ЦГ 
/ 5.000 

11.  Балон 6.000 4.000 
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13) Висина накнаде за пробни лет 

Члан 28. 

Висина накнаде за одобрење и реализацију пробног лета који се спроводи ван 

основног или периодичног прегледа износи: 
 

Категорија ваздухоплова 

(1) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(2) 

1.  Авион масе преко 5.700 kg  100.000 

2.  Авион масе од 2.730 kg до 5.700 kg 60.000 

3.  Авион масе од 750 kg до 2.730 kg и моторна једрилица 30.000 

4.  Авион масе до 750 kg и једрилица 20.000 

5.  Вишемоторни хеликоптер 100.000 

6.  Једномоторни хеликоптер до 3.175 kg 60.000 

7.  Ултралаки ваздухоплов  20.000 

8.  Ултралаки ваздухоплов којим се командује померањем ЦГ 10.000 

9.  Балон 5.000 

Накнада за поступање по захтеву за одобрење и реализацију пробног лета који 

се спроводи у оквиру основног или периодичног прегледа плаћа се у износу 

утврђеном у табели у члану 27. став 2. овог правилника. 

6. ВИСИНА НАКНАДА У ОДНОСУ НА ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ 

 

1) Висина накнаде за признавање обуке, дозвола и овлашћења стечених у 

страној држави 

Члан 29. 

Висина накнаде за привремено признавање стране дозволе (валидација), а која 

није издата од стране државе чланице EASA или државе препознате по JAR FCL, 

износи: 
 

Врста дозволе 

(1) 

Висина накнаде  

(у динарима) 

(2) 

1.  Дозвола приватног пилота авиона/хеликоптера PPL(А/H) 20.000 

2.  Дозвола професионалног пилота авиона/хеликоптера CPL(А/H) 56.000 

3.  Дозвола транспортног пилота авиона/хеликоптера ATPL(А/H) 135.000 

4.  Дозвола навигатора летача (FN) и инжењера летача (FE) 70.000 

5.  Дозвола кабинског особља 14.000 

6.  Остале дозволе летачког особља 12.000 

Висина накнаде за признавање обуке спроведене у страној држави и стране 

дозволе и овлашћења, а која није држава чланица EASA или држава препозната по 

JAR FCL, износи: 
 

Врста дозволе/овлашћења 

(1) 

Висина накнаде 

(у динарима) 

(2) 

1.  

Признавање дозволе приватног пилота авиона/хеликоптера 

PPL(А/H) на са припадајућим овлашћењима основу стране дозволе 

PPL(А/H), CPL(А/H), ATPL(А/H) 

135.000 

2.  
Признавање дозволе професионалног пилота авиона/хеликоптера 

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

3.  

Признавање дозволе транспортног пилота авиона/хеликоптера 

ATPL(А/H) са припадајућим овлашћењима на основу стране 

дозволе 

305.000 
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4.  
Признавање дозволе контролора летења са припадајућим 

овлашћењима 
147.000 

5.  

Признавање дозволе навигатора летача (FN) са припадајућим 

овлашћењима и инжењера летача (FE) са припадајућим 

овлашћењима 

80.000 

6.  
Признавање дозволе кабинског особља са припадајућим 

овлашћењима 
14.000 

7.  
Признавање дозволе ваздухопловног диспечера са припадајућим 

овлашћењима 
14.000 

8.  
Признавање дозволе пилота ултралаког ваздухоплова и пилота 

слободног балона са припадајућим овлашћењима 
12.000 

9.  
Признавање дозволе падобранца и пилота параглајдера са 

припадајућим овлашћењима 
6.000 

2) Висина накнаде за издавање дозвола, ауторизација и упис овлашћења у 

дозволу 

Члан 30. 

Висина накнаде за издавање дозволе и ауторизације ваздухопловном особљу, 

за упис овлашћења у дозволу и продужење важења дозволе, ауторизације или 

овлашћења које је садржано у дозволи, као и по захтеву за измену ауторизације, 

износи: 
 

Врста поступка 

(1) 

Висина накнаде  

(у динарима) 

(2) 

1. Дозвола приватног PPL(А/H), професионалног СPL(А/H), транспортног пилота 

ATPL(А/H) авиона/хеликоптера и овлашћења за инструментално летење IR(А/Н) 

1.1.  Издавање дозволе PPL(А/H) 17.000 

1.2.  Издавање дозволе CPL(А/H) 37.000 

1.3.  Издавање дозволе ATPL(А/H) 107.000 

1.4.  
Замена националне дозволе PPL(А/H) за JAR-FCL дозволу 

PPL(А/H) 
3.000 

1.5.  
Замена националне дозволе CPL(А/H) за JAR-FCL дозволу 

CPL(А/H) 
6.000 

1.6.  
Замена националне дозволе ATPL(А/H) за JAR-FCL дозволу 

ATPL(А/H) 
10.000 

1.7.  
Издавање дозволе на основу трансфера JAR-FCL дозволе (по 

основу JAR-FCL 1.065(d)/2.065(d)) 
5.000 

1.8.  
Упис теоријског кредита за дозволу ATPL(А/H) - ATPL Theory 

credit 
1.000 

1.9.  Упис овлашћења за инструментално летење IR(А/Н) 27.000 

1.10. 
Упис овлашћења за инструментално летење IR(А)-ME за имаоце 

IR(А)-SE 
11.000 

1.11. 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за инструментално 

летење IR(А/Н) 
8.000 * 

* 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/класи авиона/хеликоптера 

2. Упис овлашћења за летење на типу/класи авиона/хеликопотера 

2.1.  летење на типу авиона са више пилота (МPA) 32.000 

2.2.  летење на типу авиона са једним пилотом (SPA) 24.000 

2.3.  летење на типу хеликоптера (MPH) 32.000 

2.4.  летење на типу хеликоптера (SPH) 16.000 

2.5.  летење на класи једномоторних авиона (SE) 11.000 

2.6.  летење на класи једномоторних авиона (ME) 21.000 

2.7.  
на основу ограниченог трансфера овлашћења за летење на 

типу/класи авиона (по основу JAR-FCL 1.240(тач. 5.)) 
5.000 

2.8.  
у дозволу ATPL(А) на основу трансфера овлашћења за летење на 

типу авиона (по основу JAR-FCL 1.240(тач. 6.)) 
24.000 

2.9.  
у дозволу PPL(А) или CPL(А) на основу трансфера овлашћења за 

летење на типу авиона (по основу JAR-FCL 1.240(тач. 6.)) 
16.000 
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Врста поступка 

(1) 

Висина накнаде  

(у динарима) 

(2) 

2.10. 
на основу трансфера овлашћења за летење на класи авиона (по 

основу JAR-FCL 1.240(тач. 7.)) 
6.000 

2.11. 
на основу ограниченог трансфера овлашћења за летење на типу 

хеликоптера (по основу JAR-FCL 2.240(тач. 5.)) 
5.000 

2.12. 
на основу трансфера овлашћења за летење на типу хеликоптера (по 

основу JAR-FCL 2.240(тач. 6.)) 
12.000 

3. Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на типу/класи 

авиона/хеликоптера 

3.1.  летење на типу авиона (TR) у дозволи ATPL(А) 24.000 

3.2.  летење на типу авиона (TR) у дозволи PPL(А) или CPL(А) 16.000 

3.3.  летење на типу авиона (TR) у дозволи ATPL(Н) 12.000 

3.4.  летење на типу авиона (TR) у дозволи PPL(H) или CPL(H) 8.000 

3.5.  
летење на класи вишемоторних авиона (CR-ME) без овлашћења за 

инструментално летење 
6.000 

3.6.  
летење на класи вишемоторних авиона (CR-ME) са овлашћењем за 

инструментално летење 
10.000 

3.7.  
летење на класи једномоторних авиона (CR-SE) без овлашћења за 

инструментално летење 
4.000 

3.8.  
летење на класи једномоторних авиона (CR-SE) са овлашћењем за 

инструментално летење 
8.000 

3.9.  
Проширење рока важења овлашћења у специјалним околностима 

(по основу JAR-FCL 1.245(е)/2.245(d)) 
5.000 

3.10. Уклањање ограничења копилота 24.000* 
* Накнада се плаћа само када се уклањање ограничења врши независно од продужења/обнове рока важења 

овлашћења за летење на типу авиона/хеликоптера 

4. Овлашћења/специјална овлашћења 

4.1.  
Упис/продужење важења нивоа познавања енглеског језика 

(авион/хеликоптер) 
1.000 

4.2.  Упис овлашћења за ноћно летење (NQ) 1.000 

4.3.  Упис овлашћења за акробатско летење (ARB) 5.000 

4.4.  Упис овлашћења за авио-третирање (AS) 25.000 

4.5.  Издавање ауторизације пилота ученика (авион/хеликоптер) 1.000 

4.6.  Издавање специјалне ауторизације (по основу JAR-FCL 1.230/2.230) 5.000 

5. Инструкторска овлашћења/ауторизације: 

5.1.  
Упис овлашћења инструктора летења авионом/хеликоптером 

FI(А/Н) 
21.000 

5.2.  
Проширење овлашћења инструктора летења авионом/хеликоптером 

FI(А/Н) 
2.000 

5.3.  

Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора летења 

авионом/хеликоптером FI(А/Н), инструктора за инструментално 

летење IRI(A/H) и инструктора летења на типу хеликоптера TRI(H) 

8.000* 

5.4.  
Уклањање ограничења са овлашћења инструктора летења 

авионом/хеликоптером FI(А/Н) 
1.000 

5.5.  
Упис овлашћења инструктора летења на типу авиона са више 

пилота TRI(MPA) 
42.000 

5.6.  
Проширење овлашћења инструктора летења на типу авиона са више 

пилота TRI(MPA) 
42.000 

5.7.  
Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора летења на 

типу авиона са више пилота TRI(MPA) 
2.000 

5.8.  
Уклањање ограничења са овлашћења инструктора летења на типу 

TRI(MPA) 
2.000 

5.9.  Упис овлашћења инструктора летења на типу хеликоптера TRI(H) 42.000 

5.10. 
Проширење овлашћења инструктора летења на типу хеликоптера 

TRI(H) 
42.000 

5.11. Упис овлашћења инструктора летења на класи – авион CRI(SPA) 21.000 

5.12. 
Проширење овлашћења инструктора летења на класи – авион 

CRI(SPA) 
21.000 

5.13. Продужење рока важења овлашћења инструктора летења на класи – 2.000 
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Врста поступка 

(1) 

Висина накнаде  

(у динарима) 

(2) 

авион CRI(SPA) 

5.14. 
Обнова важења овлашћења инструктора летења на класи – авион 

CRI(SPA) 
8.000 

5.15. Упис овлашћења инструктора за инструментално летење IRI(A/H) 21.000 

5.16. 
Издавање ауторизације инструктора летења на уређају за 

симулирано летење за авион/хеликоптер SFI(A/Н) 
32.000 

5.17. 
Проширење ауторизације инструктора летења на уређају за 

симулирано летење за авион/хеликоптер SFI(A/Н) 
32.000 

5.18. 

Продужење/обнова рока важења ауторизације инструктора летења 

на уређају за симулирано летење за авион/хеликоптер SFI(A/Н) без 

важећег овлашћења за летење на типу 

24.000 

5.19. 

Продужење/обнова рока важења ауторизације инструктора летења 

на уређају за симулирано летење за авион/хеликоптер SFI(A/Н) са 

важећим овлашћењем за летење на типу 

2.000 

5.20. 
Издавање ауторизације инструктора за сарадњу унутар вишечлане 

посаде - авион MCCI(A) 
10.000 

5.21. 
Проширење ауторизације инструктора за сарадњу унутар 

вишечлане посаде - авион MCCI(A) 
5.000 

5.22. 
Продужење/обнова рока важења ауторизације инструктора за 

сарадњу унутар вишечлане посаде - авион MCCI(A) 
5.000 

5.23. 
Издавање ауторизације инструктора на тренажеру - 

авион/хеликоптер STI(A/Н) 
10.000 

5.24. 
Продужење/обнова рока важења ауторизације инструктора на 

тренажеру - авион/хеликоптер STI(A/Н) 
10.000 

5.25. 
Издавање специјалне ауторизације за вршење обуке по основу JAR-

FCL 1.300 а-2 
20.000 

5.26. 
Издавање/проширење/продужење/обнова рока важења ауторизације 

испитивача авион/хеликоптер FE(A/H), CRE(A), IRE(A/H), FIE(A/H) 
15.000 

5.27. 
Издавање/проширење/продужење/обнова рока важења ауторизације 

испитивача авион/хеликоптер TRE(A/H), SFE(A/H) 
35.000 

* Ако није вршена провера стручности са испитивачем, накнада се плаћа у износу од 1.000 динара; 

6. Дозвола кабинског особља (STW/STD), инжењера летача (FE), навигатора летача (FN) и 

ваздухопловног диспечера (FD) 

6.1.  Издавање дозволе кабинског особља 16.000 

6.2.  Продужење/обнова рока важења дозволе кабинског особља 2.000 

6.3.  Упис овлашћења инструктор/сениор кабинског особља 16.000 

6.4.  Издавање дозволе инжењера летача (FE)/навигатора летача (FN) 57.000 

6.5.  
Продужење/обнова рока важења за летење на типу авиона у дозволи 

инжењера летача (FE)/навигатора летача (FN) 
16.000 

6.6.  
Упис овлашћења инструкторa инжењера летача FE(I)/ инструктора 

навигатора летача FN(I) 
42.000 

6.7.  Издавање дозволе ваздухопловног диспечера 41.000 

6.8.  Продужење/обнова рока важења дозволе ваздухопловног диспечера 4.000 

6.9.  Упис овлашћења инструктора ваздухопловних диспечера 21.000 

7. Дозвола пилота једрилице, слободног балона, ултралаког ваздухоплова 

7.1.  Издавање дозволе пилота једрилице 4.500 

7.2.  Продужење/обнова рока важења дозволе пилота једрилице 2.000 

7.3.  Упис овлашћења инструктора једриличарства 13.000 

7.4.  
Упис овлашћења за ноћно летење/ овлашћења за акробатско летење 

у дозволу пилота једрилице 
2.000 

7.5.  Доношење решења о стажирању за инструктора једриличарства 1.000 

7.6.  Издавање дозволе пилота слободног балона 11.000 

7.7.  Продужење/обнова рока важења дозволе пилота слободног балона 2.000 

7.8.  Упис овлашћења инструктор летења пилота слободног балона 13.000 

7.9.  
Доношење решења о стажирању за инструктора летења пилота 

слободног балона 
1.000 

7.10. Упис овлашћења за летење на ултралаким авионима (ULA) 11.000 

7.11. Упис овлашћења за летење на ултралаким авионима (ULA) за 2.000 



 - 17 - 

 

Врста поступка 

(1) 

Висина накнаде  

(у динарима) 

(2) 

имаоце важећег овлашћења SEP(land) 

7.12. 

Упис овлашћења за летење на ултралаким хеликоптерима(ULH), 

ултралаким једрилицама(ULG), моторним змајевима(ULT) и 

жиропланима(GYR) 

4.500 

7.13. Издавање ауторизације пилота ученика (ултралаки ваздухоплов) 1.000 

7.14. 
Продужење/обнова рока важења овлашћења у дозволи пилота 

ултралаког ваздухоплова 
2.000 

7.15. 
Упис додатног овлашћења у дозволу пилота ултралаког 

ваздухоплова 
4.500 

7.16. Упис овлашћења инструктора пилота ултралаког ваздухоплова 13.000 

7.17. 
Упис овлашћења инструктора летења ултралаким хеликоптерима, 

ултралаким једрилицама, моторним змајевима и жиропланима 
13.000 

7.18. 
Упис права коришћења радио-телефоније на енглеском језику у 

дозволу пилота ултралаког ваздухоплова 
1.000 

7.19. 
Уклањање ограничења са инструкторског овлашћења у дозволи 

пилота ултралаког ваздухоплова 
1.000 

8. Дозвола пилота параглајдера и падобранца 

8.1.  Издавање дозволе пилота параглајдера 3.000 

8.2.  Издавање ауторизације пилота ученика (параглајдер) 500 

8.3.  Упис овлашћења инструктора параглајдинга 13.000 

8.4.  Доношење решења о стажирању за инструктора параглајдинга 1.000 

8.5.  Издавање дозволе падобранца 3.000 

8.6.  Упис овлашћења инструктора падобранства 13.000 

9. Дозвола контролора/студента контролора летења 

9.1.  Издавање дозволе студента контролора летења  2.000 

9.2.  Издавање дозволе контролора летења 2.000 

9.3.  Упис основног овлашћења аеродромска контрола-визуелна (ADV) 35.000 

9.4.  
Упис основног овлашћења аеродромска контрола-инструментална 

(ADI) 
40.000 

9.5.  Упис основног овлашћења прилазна контрола-процедурална (APP) 45.000 

9.6.  Упис основног овлашћења прилазна контрола-надзорна (APS) 50.000 

9.7.  Упис основног овлашћења обласна контрола-процедурална (ACP) 45.000 

9.8.  Упис основног овлашћења обласна контрола-надзорна (ACS) 55.000 

9.9.  Упис додатног овлашћења у основном овлашћењу ADI 15.000  

9.10. Упис додатног овлашћења у основном овлашћењу APS 20.000  

9.11. Упис додатног овлашћења у основном овлашћењу ACS 25.000  

9.12. Упис посебног овлашћења за локацију 20.000 

9.13. Упис посебног овлашћења ОЈТ инструктора 30.000 

9.14. 
Издавање ауторизације испитивача за проверу стручне 

оспособљености контолора летења 
30.000 

9.15. Издавање одобрења за вршење обуке на симулатору 2.000 

9.16. Упис посебног језичког овлашћења 2.000 

9.17. Продужење рока важења дозволе студента контролора летења 4.000 

9.18. Продужење/обнова рока важења посебног овлашћења за локацију 9.000 

9.19. 

Продужење рока важења посебног овлашћења OJT инструктора / 

посебног језичког овлашћења / одобрења за вршење обуке на 

симулатору 

2.000 

10. Дозвола особља које одржава ваздухоплов 

10.1. 

Издавање Part 66 дозволе на основу конверзије/обуке и искуства 

које стечено у Републици Србији или бившим југословенским 

републикама до 01.07.1991.г. 

5.000 

10.2. 
Издавање Part 66 дозволе на основу обуке и/или искуства које је 

стечено у иностранству 
10.000 

10.3. Издавање Part 66 дозволе на основу JAR 66 дозволе 2.000 

10.4. Продужење рока важења Part 66 дозволе 8.000 

10.5. 
Упис овлашћења (тип ваздухоплова / категорија / подкатегорија) у 

Part 66 дозволу 
5.000 

10.6. Упис овлашћења у Part 66 дозволу на основу испита за тип 21.000 
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Врста поступка 

(1) 

Висина накнаде  

(у динарима) 

(2) 

ваздухоплова положеног у Директорату  

10.7. Уклањање ограничења из Part 66 дозволе 3.000 

10.8. 
Продужење рока важења дозволе ваздухопловног механичара (тип 

I и II) 
4.000 

10.9. Упис овлашћења у дозволу ваздухопловног механичара (тип I и II) 21.000 

Висина накнаде за услуге провере стручне оспособљености ваздухопловног 

особља за лице које ангажовано за вршење те провере и које није запослено у 

Директорату, износи 30% од утврђене накнаде за ту проверу из става 1. овог члана. 

Висина накнаде за издавање дупликата дозволе ваздухопловног особља, као и 

за издавање новог обрасца дозволе због промене личних података у дозволи или 

због оштећености дозволе, износи 1.000 динара. 

3) Висина накнаде за центре за обуку ваздухопловног особља 

Члан 31. 

Висина накнаде за издавање потврде о праву на обучавање ваздухопловног 

особља чији послови непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја 

износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Врста центра за обуку 

 

(1) 

Иницијално 

издавање 

(2) 

Иницијално 

одобрење по курсу 

(3) 

Измена по 

курсу 

(4) 

1.  Центар за летачку обуку (FTO) 500.000 15.000 10.000 

2.  
Центри за обуку за летење на типу 

ваздухоплова (TRTO) 
500.000 15.000 10.000 

3.  Центар за обуку контролора летења 600.000 / 10.000 

4.  Центри за обуку кабинског особља 220.000 15.000 10.000 

5.  Центар за обуку ваздухопловних диспечера 220.000 15.000 10.000 

6.  

Овлашћење за самосталног инструктора за 

ваздухопловe са максималном масом на 

полетању од 5.700 kg 

/ 100.000 / 

7.  

Овлашћење за самосталног инструктора за 

ваздухопловe са максималном масом на 

полетању до 5.700 kg 

/ 50.000 / 

8.  
Центри за обуку регистровани за обуку 

PPL (RF) 
80.000 5.000 3.000 

9.  
Центри за обуку пилота ултралаких 

ваздухоплова 
40.000 5.000 3.000 

10.  Центри за обуку пилота слободног балона 40.000 3.000 3.000 

11.  Центри за обуку пилота једрилице 30.000 3.000 3.000 

12.  Центри за обуку  пилота параглајдера 20.000 3.000 3.000 

за прву 

(под)категорију 
200.000 

13.  

Центар за обуку 

ваздухопловно-

техничког особља за 

основно школовање 
свака додатна 

(под)категорија 
10.000 

/ 5.000 

за прву 

(под)категорију 
200.000 

14.  

Центар за обуку 

ваздухопловно-

техничког особља за тип 

ваздухоплова 
свака додатна 

(под)категорија 
10.000 

/ 10.000 

15.  

Центар за обуку осталог особља чији 

послови непосредно утичу на безбедност 

ваздушног саобраћаја 

20.000 3.000 3.000 

Висина накнаде за измену потврде једнака је износу из става 1. под (4) овог 

члана. 
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Висина накнаде за продужење важења потврде из става 1. овог члана износи: 
Висина накнаде  

(у динарима) 

 

Врста центра за обуку 

 

(1) 
Продужење важења 

(2) 

1.  Центар за летачку обуку (FTO) 100.000 

2.  Центри за обуку за летење на типу ваздухоплова (TRTO) 100.000 

3.  Центар за обуку контролора летења 100.000 

4.  Центри за обуку кабинског особља 15.000 

5.  Центар за обуку ваздухопловних диспечера 35.000 

6.  
Овлашћење за самосталног инструктора за ваздухопловe са 

максималном масом на полетању од 5.700 kg 
/ 

7.  
Овлашћење за самосталног инструктора за ваздухопловe са 

максималном масом на полетању до 5.700 kg 
/ 

8.  Центри за обуку регистровани за обуку PPL (RF) 15.000 

9.  Центри за обуку  пилота ултралаких ваздухоплова 10.000 

10.  Центри за обуку пилота слободног балона 10.000 

11.  Центри за обуку пилота једрилице 8.000 

12.  Центри за обуку  пилота параглајдера 5.000 

13.  
Центар за обуку ваздухопловно-техничког особља за основно 

школовање 
20.000 

14.  
Центар за обуку ваздухопловно-техничког особља за тип 

ваздухоплова 
25.000 

15.  
Центар за обуку осталог особља чији послови непосредно утичу на 

безбедност ваздушног саобраћаја 
5.000 

Висина накнаде за издавање, продужење важења или измену потврде о праву 

на обучавање ваздухопловног особља чији послови посредно утичу на безбедност 

ваздушног саобраћаја износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Врста центра за обуку 

 

(1) 

Иницијално 

издавање  

(2) 

Продужење 

важења 

(3) 

Измена  

 

(4) 

1.  
Центар за обуку особља које обавља 

преглед обезбеђивања на аеродрому 
200.000 50.000 15.000 

2.  

Центар за обуку осталог особља чији 

послови посредно утичу на безбедност 

ваздушног саобраћаја 

100.000 25.000 7.500 

4) Висина накнаде за потврду о праву на испитивање здравствене 

способности летачког особља, контролора летења и кабинског особља 

Члан 32. 

Висина накнаде за издавање или продужење важења потврде здравственој 

установи о праву на испитивање здравствене способности летачког особља, 

контролора летења и кабинског особља износи 105.000 динара. 

Висина накнаде за измену потврде здравственој установи о праву на 

испитивање здравствене способности летачког особља, контролора летења и 

кабинског особља износи 20.000 динара. 

Висина накнаде за издавање или продужење важења потврде лекару о праву 

на испитивање здравствене способности летачког особља, контролора летења и 

кабинског особља ради издавања лекарских уверења класе I и класе II износи 

20.000 динара. 

Висина накнаде за измену потврде лекару о праву на испитивање здравствене 

способности летачког особља, контролора летења и кабинског износи 10.000 

динара. 
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7. ВИСИНА НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У 

ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

 

1) Висина накнаде за програме за обезбеђивање у ваздухопловству 

Члан 33. 

Висина накнаде за издавање одобрења на програм за обезбеђивање у 

ваздухопловству, као и за његове измене или допуне износи: 
Висина накнаде (у динарима)  

Врста програма за обезбеђивање 

 

(1) 

Одобрење 

 

(2) 

Измена 

процедура 

(3) 

Административна 

измена 

(4) 

1.  
Програм оператера аеродрома са преко 

100.000 путника годишње 
260.000 20.000 1.500 

2.  
Програм оператера аеродрома са мање од 

100.000 путника годишње 
35.000 3.000 1.500 

3.  
Програм авио-превозиоца за редован авио-

превоз и чартер превоз 
200.000 20.000 1.500 

4.  
Програм авио-превозиоца за остали 

ванредни авио-превоз 
35.000 3.500 1.500 

5.  
Програм пружаоца услуга у ваздушној 

пловидби 
50.000 5.000 1.500 

6.  
Програм пружаоца услуга земаљског 

опслуживања 
40.000 4.000 1.500 

7.  
Програм регулисаног снабдевача залихама 

за потрошњу у току лета (кетеринг службе) 
40.000 4.000 1.500 

8.  
Програм регулисаног агента и овлашћене 

поштанске службе 
40.000 4.000 1.500 

Висина накнаде на годишњем нивоу за проверу испуњености услова за 

издавање одобрења на програме из става 1.  тач. 7. и 8. табеле овог члана износи 

25% од накнаде из става 1. под (2) овог члана утврђене за програм чија се провера 

врши. 

2) Висина накнаде за дозволу за обављање прегледа обезбеђивања у 

ваздухопловству 

Члан 34. 

Висина накнаде на годишњем нивоу за издавање или измену дозволе за 

обављање прегледа обезбеђивања у ваздухопловству износи: 
Висина накнаде (у динарима) 

Обављање прегледа обезбеђивања  

(1) 

Издавање 

(2) 

Измена 

(3) 

1.  
на аеродрому са више од 100.000 путника 

годишње 
1.000.000 100.000 

2.  
на аеродрому са мање од 100.000 путника 

годишње 
100.000 10.000 
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8. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА 

 

Висина накнаде за поверавање појединих послова унутар провере и 

признавање страног документа 

Члан 35.  

Висина накнаде за издавање, продужење важења или измену дозволе за 

спровођење појединих послова унутар провере плаћа се у износу који представља 

уобичајени износ за ову врсту услуге на тржишту Републике Србије у тренутку 

када се ови послови поверавају. 

Накнада за признавање страног документа о праву на спровођење провере 

износи 50% од накнаде из става 1. овог члана. 

9. ВИСИНА НАКНАДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 

Врсте накнада за унапређење ваздушног саобраћаја 

Члан 36. 

Накнаде које се посредством оператера аеродрома, за унапређење ваздушног 

саобраћаја, плаћају Директорату јесу: 

1. накнада коју плаћају путници у јавном авио-превозу у одласку (у даљем 

тексту: ДЦВ путничка накнада); 

2. накнада коју плаћају корисници ваздухоплова по тони превезене поште и 

робе у авио-превозу у одласку (у даљем тексту: ДЦВ робна накнада). 

Начин и обрачун путничке и робне накнаде обавља се по прописаној 

процедури Директората. 

Висина ДЦВ путничке и ДЦВ робне накнаде 

Члан 37. 

Висина накнаде коју плаћају путници у јавном авио-превозу у одласку  износи 

0,98 евра (EUR). 

 

Члан 38. 

Висина накнада коју плаћају корисници ваздухоплова по тони превезене 

поште и робе у јавном авио-превозу у одласку износи 0,02 евра (EUR) по килограму 

стварне тежине. 

. 
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10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

Накнада чија је висина утврђена у колонама (4) и (5) табеле из члана 18. став 

1. овог правилника, накнада чија је висина утврђена у чл. 19. и 24. овог правилника, 

као и накнада чија је висина утврђена у колони (3) табеле из члана 27. став. 3. овог 

правилника плаћају се по ступању на снагу прописа којим се регулише 

сертификација ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја 

у области пловидбености и заштити животне средине, као и организација за 

пројектовање и производњу, а на које се не примењује Део-21. 

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

делокруга свог рада ван територије Републике Србије, висина накнаде утврђена 

овим правилником увећава се за износ трошкова насталих у вези са истим (превоз, 

дневнице, смештај за овлашћена лица Директората). 

Члан 40. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

начину обрачуна и висини накнада за услуге које пружа Директорат цивилног 

ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/08, 95/08, 

104/08-исправка, 1/10 и 69/10). 

Члан 41. 

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. 

 

Број: 1/0-01-0004/2010-0020  

У Београду, 21. 12. 2010. године 

 

Управни одбор 

Председник 

 

Милутин Мркоњић 


