
ПРЕДЛОГ 

 

  

 На основу члана 237. тачка 4) и члана 241. став 2. Закона о ваздушном саобраћају 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20) и члана 

40. став 1. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 18/05, 81/05 - исправка и 

47/18), Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси 

 

 

ТАРИФУ 

такси које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије  

 

 

Члан 1. 

 Овом тарифом се одређује висина такси за које је Законом о ваздушном саобраћају 

прописано да се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије за услуге 

које пружа корисницима. 

 

Члан 2. 

 Висина такси из члана 1. ове тарифе дата је у Прилогу који је одштампан уз ову тарифу 

и чини њен саставни део. 

Износи такси наведени у овој 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 плаћања таксе за услуге које пружа Директорат цивилног ваздухопловства 

Републике Србије (у даљем тексту: Директорат) је физичко или правно лице у чију се корист 

врши услуга. 

Такса се плаћа пре извршења услуге, и то: 

1) при подношењу захтева, ако се поступак покреће захтевом; 

2) након достављања закључка, односно обавештења о спровођењу провере, у случају 

периодичне провере која се не покреће захтевом; 

3) након достављања обавештења о висини таксе, у случају Тарифног броја 12. 

подтачке 1.2 и 1.3. 

Ако је за пружање услуге неопходно да Директорат обави радње изван територије 

Републике Србије, обвезник плаћања таксе сноси трошкове настале у вези са предметним 

поступањем. 

 

Члан 4. 

Уплата такси утврђених у овој тарифи се врши на текући рачун Директората, и то за 

сваку тарифну тачку, односно подтачку појединачно, са одговарајућим позивом на број. 

Лице које уплатило таксу има право на повраћај уплаћених средстава ако услуга није 

пружена из разлога за које то лице није одговорно, у случају одустанка од услуге пре 

доношења одлуке којом се одобрава пружање те услуге, као и у случају када је такса погрешно 

уплаћена или уплаћена у износу који је већи од оног који је прописан овом тарифом.  

Број текућег рачуна Директората, позиви на број за сваку тарифну тачку, односно 

подтачку, као и ближе инструкције за попуњавање налога за уплату и повраћај уплаћених 

средстава се објављују на интернет страници Директората. 

 

 



Члан 5. 

Даном ступања на снагу ове тарифе престаје да важи Тарифа такси за пружање услуга 

Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РСˮ, бр. 28/16 

и 54/16 - исправка). 

 

Члан 6. 

Ова тарифа се, по добијању сагласности Владе, објављује у „Службеном гласнику 

Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

 

Број: 

У Београду,             2023. године  

 

 

                       

                                                                    УПРАВНИ ОДБОР 

 

Председник 

 

Проф. др Оља Чокорило, дипл. инж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Прилог 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

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

  

Систем управљања безбедношћу 

1. 
Сагласност на систем управљања безбедношћу пружаоцa услуга у ваздушној 

пловидби  
100.000 

2. 
Сагласност на измене система управљања безбедношћу пружаоцa услуга у 

ваздушној пловидби  
20.000 

3. 
Сагласност на допуне система управљања безбедношћу пружаоцa услуга у 

ваздушној пловидби  
10.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

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

 

Увођење промене у функционални систем 

1. 
Одобрење за планирану промену у функционалном систему пружаоца услуга 

у ваздушној пловидби 
50.000 

2. 

Одобрење за планирану промену у функционалном систему која се не уписује 

у сертификат ваздухопловног оператера, листу посебних одобрења, односно 

потврду о испуњавању услова за обављање посебних делатности у ваздушном 

саобраћају високог ризика 

5.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

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

 

Издавање сертификата за пружање услуга у ваздушној пловиди 

1. Сертификат за пружање услуга у ваздушном саобраћају (АТS) 1.000.000 

2. Сертификат за пружање услуга комуникације, навигације и надзора (CNS) 750.000 

3. Сертификат за пружање ваздухопловно-метеоролошких услуга (МЕТ) 500.000 

4. Сертификат за пружање услуга ваздухопловног информисања (AIS) 500.000 

5. 
Сертификат за пружање услуге и функције управљања ваздушним 

простором (ASM) 
250.000 

6. 
Сертификат за пружање услуге и функције управљања протоком 

ваздушног саобраћаја (ATFM) 
250.000 

7. 
Сертификат за пружање услуге аеродромског информисања ваздухоплова 

у лету (AFIS) 
100.000 



8. Сертификат за израду процедура инструменталног летења (PANS-OPS) 250.000 

Измена сертификата за пружање услуга у ваздушној пловиди 

1. Сертификат за пружање услуга у ваздушном саобраћају (АТS) 250.000 

2. Сертификат за пружање услуга комуникације, навигације и надзора (CNS) 187.500 

3. Сертификат за пружање ваздухопловно-метеоролошких услуга (МЕТ) 125.000 

4. Сертификат за пружање услуга ваздухопловног информисања (AIS) 125.000 

5. 
Сертификат за пружање услуге и функције управљања ваздушним 

простором (ASM) 
62.500 

6. 
Сертификат за пружање услуге и функције управљања протоком 

ваздушног саобраћаја (ATFM) 
62.500 

7.  Сертификат за израду процедура инструменталног летења (PANS-OPS) 62.500 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4.  

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

 

Признавање страног документа 

1. Признавање страног сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби 500.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5.  

(члан 83. став 3. и члан 244. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Оперативна дозвола 

1. Издавање оперативне дозволе 200.000 

2. Измена оперативне дозволе 5.000 

3. 
Периодична провера која се обавља 24 месеца након издавања оперативне 

дозволе 
100.000 

4. Периодична провера финансијског пословања 50.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6.  

(члан 86. став 2. и члан 244. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 
Издавање сертификата ваздухопловног оператера 

 

Фиксни део износа (прописан у тачки 1) + променљиви део (одговарајући износ прописан у 

тач. од 2 до 4) 

1. Фиксни део   100.000 

Променљиви део: од 2 до 4 

2. Ваздухоплов одређеног типа/класе  



2.1 
Ако је максимална сертификована маса на полетању мања од  

5.700 kg 
300.000 

2.2 
Ако је максимална сертификована маса на полетању од 5.700 kg до  

40.000 kg 
500.000 

2.3 Ако је максимална сертификована маса на полетању преко 40.000 kg 700.000 

3. Остали ваздухоплови истог типа/класе 

3.1 Ако је сертификована маса на полетању мања од 5.700 kg   
60.000 

   по ваздухоплову 

3.2 Ако је сертификована маса на полетању од 5.700 kg до 40.000 kg  
90.000 

  по ваздухоплову 

3.3 Ако је сертификована маса на полетању преко 40.000 kg  
120.000 

  по ваздухоплову 

4. Посебно одобрење 

4.1 За превоз путника 150.000 

4.2 За превоз робе 150.000 

4.3 За хитан медицински превоз (HЕMS) 100.000 

4.4 За транспорт опасне робе 80.000 

4.5 За продужени долет ваздухоплова (ETOPS) 80.000 

4.6 За полетање у условима смањене видљивости (LVTO) 50.000 

4.7 За прилаз и слетање у условима смањене видљивости 50.000 

4.8 
За летење у ваздушном простору са смањеним минимумима вертикалног 

раздвајања (RVSM) 
50.000 

4.9 
За летење на основу навигације засноване на могућностима ваздухоплова 

(PBN) 
50.000 

4.10 
За летење у ваздушном простору са утврђеним минималним навигационим 

перформансама (MNPS) 
50.000 

4.11 За подручје летења 
50.000 

  по подручју 

4.12 За коришћење електронске летачке документације (EFB) 100.000 

4.13 За летење са системом за ноћно осматрање (NVIS) 50.000 

4.14 За летење хеликоптера уз коришћење хеликоптерске дизалице (HHO) 100.000 

4.15 
За летење једномоторних авиона на турбински погон ноћу или у 

инструменталним метеоролошким условима (SET-IMC) 
50.000 

4.16 За летење хеликоптера изнад воде 50.000 



 Измена сертификата ваздухопловног оператера 

5. Упис новог типа/класе ваздухоплова 

5.1 
Ваздухоплов одређеног типа/класе са највећом сертификованом масом на 

полетању мањом од 5.700 kg 
300.000 

5.2 
Ваздухоплов одређеног типа/класе са највећом сертификованом масом на 

полетању од 5.700 kg до 40.000 kg 
500.000 

5.3 
Ваздухоплов одређеног типа/класе са највећом сертификованом масом на 

полетању преко 40.000 kg 
700.000 

6. Упис нове ознаке регистрације типа/класе ваздухоплова који је већ уписан у сертификат 

6.1 
Ваздухоплов одређеног типа/класе са највећом сертификованом масом на 

полетању мањом од 5.700 kg 
60.000 

6.2 
Ваздухоплов одређеног типа/класе са највећом сертификованом масом на 

полетању од 5.700 kg до 40.000 kg 
90.000 

6.3 
Ваздухоплов одређеног типа/класе са највећом сертификованом масом на 

полетању преко 40.000 kg 
120.000 

7. Упис посебног одобрења 

7.1 За превоз путника 150.000 

7.2 За превоз робе 150.000 

7.3 За хитан медицински превоз (HЕMS) 100.000 

7.4 За транспорт опасне робе 80.000 

7.5 За продужени долет ваздухоплова (ETOPS) 80.000 

7.6 За полетање у условима смањене видљивости (LVTO) 50.000 

7.7 За прилаз и слетање у условима смањене видљивости 50.000 

7.8 
За летење у ваздушном простору са смањеним минимумима вертикалног 

раздвајања (RVSM) 
50.000 

7.9 
За летење на основу навигације засноване на могућностима ваздухоплова 

(PBN) 
50.000 

7.10 
За летење у ваздушном простору у коме се захтевају посебне навигационе 

карактеристике (MNPS) 
50.000 

7.11 За подручје летења 
50.000 

по подручју 

7.12 За коришћење електронске летачке документације (EFB) 100.000 

7.13 За летење са системом за ноћно осматрање (NVIS) 50.000 

7.14 За летење хеликоптера уз коришћење хеликоптерске дизалице (HHO) 100.000 



7.15 
За летење једномоторних авиона на турбински погон ноћу или у 

инструменталним метеоролошким условима (SET-IMC) 
50.000 

7.16 За летење хеликоптера изнад воде 50.000 

8. 
Измена сертификата ваздухопловног оператера због административне 

промене података 
5.000 

9. Периодична провера  

9.1 
Оператер који обавља јавни авио-превоз ваздухопловима од којих је најмање 

један сложени моторни ваздухоплов 
250.000 

9.2 
Оператер који обавља јавни авио-превоз искључиво ваздухопловима који 

нису сложени моторни ваздухоплови 
100.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 7.  

(члан 95. став 3. и члан 244. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Издавање потврде о обављању посебних делатности у ваздушном саобраћају високог ризика 

Фиксни део износа (прописан у тачки 1) + променљиви део (одговарајући износ прописан у 

тач. од 2 до 5) 

1. 
Фиксни део 

* Фиксни део се плаћа само за прво издавање потврде 
20.000 

Променљиви део: од 2 до 5 

2. Упис модела ваздухоплова 
50.000 

по моделу 

3. Упис ознаке регистрације ваздухоплова 

15.000 

по ознаци 

регистрације 

4. Упис делатности високог ризика 
10.000 

по делатности 

5. Упис подручја летења 
10.000 

по подручју 

6. Периодична провера  100.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8.  

(члан 107. став 4. и члан 244. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Сертификат/дозвола за коришћење/сагласност за коришћење аеродрома/хелидрома 

1. 
Издавање сертификата аеродрома са прометом већим од 1.000.000 путника 

или 50.000 тона робе у претходној календарској години 
3.000.000 

2. 
Периодична провера аеродрома са прометом већим од 1.000.000 путника или 

50.000 тона робе у претходној календарској години 
500.000 



3. 
Издавање сертификата аеродрома са прометом већим од 100.000 до 1.000.000 

путника или од 20.000 до 50.000 тона робе у претходној календарској години 
1.500.000 

4. 
Периодична провера аеродрома са прометом од 100.000 до 1.000.000 путника 

или од 20.000 до 50.000 тона у претходној календарској години 
250.000 

5. 

Издавање сертификата аеродрома са прометом до 100.000 путника или до 

20.000 тона робе годишње у претходној календарској години, односно 

новоизграђеног аеродрома 

800.000 

6. 
Периодична провера аеродрома са прометом до 100.000 путника или до 

20.000 тона робе у претходној календарској години 
100.000 

7. Издавање сертификата хелидрома  100.000 

8. Периодична провера хелидрома чији оператер поседује сертификат 30.000 

9. Издавање дозволе за коришћење аеродрома/хелидрома  40.000 

10. 
Периодична провера аеродрома/хелидрома чији оператер поседује дозволу за 

коришћење 
20.000 

11. Издавање сагласности за коришћење аеродрома/хелидрома  20.000 

12. 
Издавање дозволе за коришћење аеродрома/хелидрома оператеру који 

поседује сагласност за коришћење аеродрома/хелидрома 
20.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 9.  

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

 

Измена сертификата/дозволе за коришћење/сагласности за коришћење аеродрома/хелидрома 

1. 
Измена сертификата аеродрома са прометом већим од 1.000.000 путника или 

50.000 тона робе у претходној календарској години 
100.000 

2. 
Измена сертификата аеродрома са прометом од 100.000 до 1.000.000 путника 

или од 20.000 до 50.000 тона робе у претходној календарској години 
80.000 

3. 
Измена сертификата аеродрома са прометом до 100.000 путника или до 20.000 

тона робе у претходној календарској години 
40.000 

4. Измена сертификата хелидрома 10.000 

5. Измена дозволе за коришћење аеродрома 4.000 

6. Измена сагласности за коришћење аеродрома 2.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 10.  

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

 

Пренос сертификата/дозволе за коришћење/сагласности за коришћење аеродрома/хелидрома 

1. 
Пренос сертификата аеродрома са прометом већим од 1.000.000 путника или 

50.000 тона робе у претходној календарској години 
1.000.000 



2. 
Пренос сертификата аеродрома са прометом од 100.000 до 1.000.000 путника 

или од 20.000 до 50.000 тона робе у претходној календарској години 
375.000 

3. 
Пренос сертификата аеродрома са прометом до 100.000 путника или до 20.000 

тона робе у претходној календарској години 
200.000 

4. Пренос сертификата хелидрома  25.000 

5. Пренос дозволе за коришћење аеродрома/хелидрома  10.000 

6. Пренос сагласности за коришћење аеродрома/хелидрома  5.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 11.  

(члан 116. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

1. 

Издавање потврде за техничку документацију која се подноси пре вршења стручне или 

техничке контроле, односно пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, а која 

се односи на изградњу, доградњу и реконструкцију 

1.1 Аеродром/хелидром за који се издаје сертификат 100.000 

1.2 Аеродром/хелидром за који се издаје дозвола за коришћење 20.000 

1.3 Аеродром/хелидром за који се издаје сагласност за коришћење 10.000 

2. 
Издавање потврде за техничку документацију за радове који не подлежу издавању 

грађевинске дозволе, а који могу да утичу на безбедност и обезбеђивање у ваздухопловству 

2.1 Аеродром/хелидром за који се издаје сертификат 40.000 

2.2 Аеродром/хелидром за који се издаје дозвола за коришћење 3.000 

2.3 Аеродром/хелидром за који се издаје сагласност за коришћење 2.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 12.  

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

 

1. 

Издавање сагласности за градњу или постављање објеката, инсталација и уређаја на 

подручју или изван подручја аеродрома који као препрека могу да утичу на безбедност 

ваздушног саобраћаја 

1.1 Појединачни објекат, инсталација или уређај 40.000 

1.2 Линијски инфраструктурни објекти и трасе далековода 
3.000 по km, али не 

мање од 50.000 

1.3 Група објеката (поље ветрогенератора и сл.) 

50.000  

по обележеном 

објекту 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 13.  

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

 



1. 

Издавање сагласности за градњу или постављање објеката, инсталација и уређаја на 

подручју или изван подручја аеродрома који могу да утичу на рад радио-уређаја који се 

користе у ваздушној пловидби 

1.1 Појединачни објекат, инсталација или уређај 40.000 

1.2 
Градња или постављање објеката у заштитној зони радио-навигационих 

уређаја 
100.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 14.  

(члан 127. став 5. и члан 244 став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

1. Издавање дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања 

1.1 За пружаоца највише две услуге 400.000 

1.2 За пружаоца 3-7 услуга 800.000 

1.3 За пружаоца најмање осам услуга 1.200.000 

2. Измена дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања 

2.1 За пружање највише две нове услуге 300.000 

2.2 За пружање 3-7 нових услуга 600.000 

2.3 За пружање најмање осам нових услуга 800.000 

3. Продужење рока важења дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања 

3.1 Ако ималац дозволе пружа највише две услуге 300.000 

3.2 Ако ималац дозволе пружа 3-7 услуга 400.000 

3.3 Ако ималац дозволе пружа најмање осам услуга 600.000 

4. Периодична провера имаоца дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања 

4.1 Ако ималац дозволе обавља највише две услуге земаљског опслуживања 100.000 

4.2 Ако ималац дозволе обавља 3-7 услуга земаљског опслуживања  150.000 

4.3 Ако ималац дозволе обавља најмање осам услуга земаљског опслуживања 200.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 15.  

(члан 128. став 4. и члан 244. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

1. Издавање дозволе за самоопслуживање  

1.1 За највише две услуге 400.000 

1.2 За најмање три услуге 800.000 

2. Измена дозволе за самоопслуживање 



2.1 За обављање највише две нове услуге 300.000 

2.2 За обављање најмање три нове услуге 600.000 

3. Продужење рока важења дозволе за самоопслуживање 

3.1 Ако ималац дозволе обавља највише две услуге 300.000 

3.2 Ако ималац дозволе обавља најмање три услуге 400.000 

4. Периодична провера имаоца дозволе за самоопслуживање 

4.1 
Ако ималац дозволе за самоопслуживање обавља највише две услуге 

земаљског опслуживања 
100.000 

4.2 
Ако ималац дозволе за самоопслуживање обавља најмање три услуге 

земаљског опслуживања 
150.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 16.  

(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 – Правилник о 

сертификацији ваздухоплова на које се не примењује Део 21 – 21.А.14(б)(ц)  

1.1 Према 21.А.14(б) 50.000 

1.2 Према 21.А.14(ц) 20.000 

2. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности пројектовања 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Правилник о 

сертификацији ваздухоплова на које се не примењује 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 ELA1, 

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
200.000 

3. 

Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности пројектовања 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Правилник о 

сертификацији ваздухоплова на које се не примењује 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 ELA1, 

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
50.000 



4. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Правилник о 

сертификацији ваздухоплова на које се не примењује Део 21 - Одељак Ф 

4.1 Ултралаки ваздухоплови 30.000 

4.2 ELA1 ваздухоплови 70.000 

4.3 ELA2 ваздухоплови 90.000 

4.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg, осим ELA1, 

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
200.000 

5. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме - Правилник о 

сертификацији ваздухоплова на које се не примењује Део 21 - Одељак Г 

5.1 Ултралаки ваздухоплови 60.000 

5.2 ELA1 ваздухоплови 180.000 

5.3 ELA2 ваздухоплови 250.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
500.000 

6. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме - Правилник о 

сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о 

издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за 

производњу и пројектовање - Део 21 - Одељак Ф 

6.1 ELA1 ваздухоплови 160.000 

6.2 ELA2 ваздухоплови 180.000 

6.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg, осим ELA1, 

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
350.000 

6.4 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
1.000.000 

7. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме - Правилник о 

сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о 

издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за 

производњу и пројектовање - Део 21 - Одељак Г 

7.1 ELA1 ваздухоплови 350.000 

7.2 ELA2 ваздухоплови 500.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
1.000.000 

7.4 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
3.000.000 



8. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не 

примењује Део 21 - Одељак Ф 

8.1 Ултралаки ваздухоплови 15.000 

8.2 ELA1 ваздухоплови 35.000 

8.3 ELA2 ваздухоплови 45.000 

8.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg, осим ELA1, 

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
100.000 

9. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, 

мотора и елиса ваздухоплова - Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не 

примењује Део 21 - Одељак Г 

9.1 Ултралаки ваздухоплови 30.000 

9.2 ELA1 ваздухоплови 90.000 

9.3 ELA2 ваздухоплови 125.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
250.000 

10. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Правилник о сертификацији ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање 

ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање - Део 21 

- Одељак Ф 

10.1 ELA1 ваздухоплови 80.000 

10.2 ELA2 ваздухоплови 90.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
175.000 

10.4 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
500.000 

11. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

делова, мотора и елиса ваздухоплова – Правилник о сертификацији ваздухоплова и 

других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање 

ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање -

Део 21 - Одељак Г 

11.1 ELA1 ваздухоплови 175.000 

11.2 ELA2 ваздухоплови 250.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
500.000 

11.4 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
1.500.000 



12. 

Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње ваздухоплова 

и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме - Правилник о сертификацији 

ваздухоплова на које се не примењује Део 21 - Одељак Г 

12.1 Ултралаки ваздухоплови 15.000 

12.2 ELA1 ваздухоплови 45.000 

12.3 ELA2 ваздухоплови 63.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
125.000 

13. 

Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње ваздухоплова 

и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме – Правилник о 

сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о 

издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за 

производњу и пројектовање - Део 21 - Одељак Г 

13.1 ELA1 ваздухоплови 90.000 

13.2 ELA2 ваздухоплови 125.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
250.000 

13.4 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
750.000 

14. 

Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не 

примењује Део 21 - Одељак Г 

14.1 Ултралаки ваздухоплови 10.000 

14.2 ELA1 ваздухоплови 23.000 

14.3 ELA2 ваздухоплови 35.000 

14.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg, осим ELA1, 

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
63.000 

15. 

Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Правилник о сертификацији ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање 

ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање - Део 21 

- Одељак Г 

15.1 ELA1 ваздухоплови 45.000 

15.2 ELA2 ваздухоплови 63.000 

15.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 5.700 kg, осим ELA1, 

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
125.000 

15.4 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
375.000 



16. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања 

континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, 

уређаја и опреме – Део М Одељак Г 

16.1 LSA ваздухоплови 50.000 

16.2 ELA1 ваздухоплови 70.000 

16.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
100.000 

16.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
150.000 

16.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
200.000 

17. 

Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања 

континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, 

уређаја и опреме – Део М Одељак И 

17.1 LSA ваздухоплови 100.000 

17.2 ELA1 ваздухоплови 150.000 

17.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
200.000 

17.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
300.000 

17.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
400.000 

18. 

Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања 

континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, 

уређаја и опреме – Део М Одељак Г 

18.1 LSA ваздухоплови 13.000 

18.2 ELA1 ваздухоплови 18.000 

18.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
25.000 

18.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
38.000 

18.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
50.000 

19. 

Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности обезбеђивања 

континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, 

уређаја и опреме – Део М Одељак И 

19.1 LSA ваздухоплови 25.000 

19.2 ELA1 ваздухоплови 38.000 



19.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
50.000 

19.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
75.000 

19.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
100.000 

20. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

20.1 Ултралаки ваздухоплови 15.000 

20.2 LSA ваздухоплови 30.000 

20.3 ELA1 ваздухоплови 40.000 

20.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
80.000 

20.5 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
150.000 

21. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова – Део 145 

21.1 LSA ваздухоплови 50.000 

21.2 ELA1 ваздухоплови 70.000 

21.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
150.000 

21.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
250.000 

21.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
1.000.000 

22. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

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

22.1 Ултралаки ваздухоплови 7.500 

22.2 LSA ваздухоплови 15.000 

22.3 ELA1 ваздухоплови 20.000 

22.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
40.000 

22.5 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
75.000 

23. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова која је ограничена на линијско одржавање – Део 145 

23.1 LSA ваздухоплови 25.000 



23.2 ELA1 ваздухоплови 35.000 

23.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
75.000 

23.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
125.000 

23.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
500.000 

24. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

24.1 Ултралаки ваздухоплови 3.750 

24.2 LSA ваздухоплови 7.500 

24.3 ELA1 ваздухоплови 10.000 

24.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
20.000 

24.5 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
37.500 

25. 
Издавање дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Део 145 

25.1 LSA ваздухоплови 12.500 

25.2 ELA1 ваздухоплови 17.500 

25.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
37.500 

25.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
62.500 

25.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
250.000 

26. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања  

ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

26.1 Ултралаки ваздухоплови 3.750 

26.2 LSA ваздухоплови 7.500 

26.3 ELA1 ваздухоплови 10.000 

26.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
20.000 

26.5 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
37.500 

27. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања  

ваздухоплова – Део 145 



27.1 LSA ваздухоплови 12.500 

27.2 ELA1 ваздухоплови 17.500 

27.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
37.500 

27.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
62.500 

27.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
250.000 

28. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова 

која је ограничена на линијско одржавање – Део М Одељак Ф 

28.1 Ултралаки ваздухоплови 2.000 

28.2 LSA ваздухоплови 4.000 

28.3 ELA1 ваздухоплови 5.000 

28.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
10.000 

28.5 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
19.000 

29. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова 

која је ограничена на линијско одржавање – Део 145 

29.1 LSA ваздухоплови 7.000 

29.2 ELA1 ваздухоплови 9.000 

29.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
19.000 

29.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
32.000 

29.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
125.000 

30. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

30.1 Ултралаки ваздухоплови 2.000 

30.2 LSA ваздухоплови 3.000 

30.3 ELA1 ваздухоплови 4.000 

30.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
8.000 

30.5 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
10.000 



31. 
Измена дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања делова, 

мотора и елиса ваздухоплова – Део 145 

31.1 LSA ваздухоплови 5.000 

31.2 ELA1 ваздухоплови 7.000 

31.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 

и LSA ваздухоплова 
10.000 

31.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
16.000 

31.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
63.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 17.  

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

 

1. 
Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

1.1 Ултралаки ваздухоплови 7.500 

1.2 LSA ваздухоплови 15.000 

1.3 ELA1 ваздухоплови 20.000 

1.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
40.000 

1.5 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
75.000 

2. 
Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова – Део 145 

2.1 LSA ваздухоплови 25.000 

2.2 ELA1 ваздухоплови 35.000 

2.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
75.000 

2.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
125.000 

2.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
500.000 

3. 
Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

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

3.1 Ултралаки ваздухоплови 4.000 

3.2 LSA ваздухоплови 8.000 



3.3 ELA1 ваздухоплови 10.000 

3.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
20.000 

3.5 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
38.000 

4. 
Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

ваздухоплова која је ограничена на линијско одржавање – Део 145 

4.1 LSA ваздухоплови 14.000 

4.2 ELA1 ваздухоплови 18.000 

4.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
38.000 

4.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
64.000 

4.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
250.000 

5. 
Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

делова, мотора и елиса ваздухоплова – Део М Одељак Ф 

5.1 Ултралаки ваздухоплови 4.000 

5.2 LSA ваздухоплови 6.000 

5.3 ELA1 ваздухоплови 8.000 

5.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
16.000 

5.5 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
20.000 

6. 
Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања 

делова, мотора и елиса ваздухоплова – Део 145 

6.1 LSA ваздухоплови 10.000 

6.2 ELA1 ваздухоплови 14.000 

6.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
20.000 

6.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
32.000 

6.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
126.000 

7. 

Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

обезбеђивања континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних 

производа, делова, уређаја и опреме – Део М Одељак Г 



7.1 LSA ваздухоплови 26.000 

7.2 ELA1 ваздухоплови 36.000 

7.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
50.000 

7.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
76.000 

7.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
100.000 

8. 

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 50.000 

8.2 ELA1 ваздухоплови 76.000 

8.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
100.000 

8.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
150.000 

8.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
200.000 

9. 

Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

пројектовања ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме 

Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не примењује Део 21 - Одељак Ј 

9.1 Ултралаки ваздухоплови 26.000 

9.2 ELA1 ваздухоплови 50.000 

9.3 ELA2 ваздухоплови 76.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
100.000 

10. 

Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме 

Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не примењује Део 21 - Одељак Г 

10.1 Ултралаки ваздухоплови 30.000 

10.2 ELA1 ваздухоплови 90.000 

10.3 ELA2 ваздухоплови 126.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
250.000 



11. 

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 180.000 

11.2 ELA2 ваздухоплови 250.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
500.000 

11.4 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
1.500.000 

12. 

Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

делова, мотора и елиса ваздухоплова – Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се 

не примењује Део 21 - Одељак Г 

12.1 Ултралаки ваздухоплови 20.000 

12.2 ELA1 ваздухоплови 46.000 

12.3 ELA2 ваздухоплови 70.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
126.000 

13. 
Провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке делатности производње 

делова, мотора и елиса ваздухоплова – Део 21 Одељак Г 

13.1 ELA1 ваздухоплови 90.000 

13.2 ELA2 ваздухоплови 126.000 

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

ELA2 и ултралаких ваздухоплова 
250.000 

13.4 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
750.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 18.  

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

 

Провера ваздухопловно-техничке организације коју Директорат врши у име Агенције Европске уније 

за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) 

1. 
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 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
165.000 



1.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
275.000 

1.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
1.100.000 

2. 
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 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
85.000 

2.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
140.000 

2.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
550.000 

3. 
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 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
45.000 

3.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
70.000 

3.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
275.000 

4. 
Измена дозволе и провера испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке 

делатности одржавања ваздухоплова – Део 145 

4.1 LSA ваздухоплови 15.000 

4.2 ELA1 ваздухоплови 20.000 

4.3 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
45.000 

4.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
70.000 

4.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
275.000 

5. 
Измена дозволе и провера испуњености услова 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 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и 

LSA ваздухоплова 
25.000 

5.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
35.000 

5.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
140.000 

6. 
Измена дозволе и провера испуњености услова 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 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1 и   

ваздухоплова 
12.000 

6.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
20.000 

6.5 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
70.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 19.  

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

 

1. 
Признавање страног документа за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

одржавања ваздухоплова и обезбеђивања континуиране пловидбености ваздухоплова 

1.1 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
250.000 

1.2 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
65.000 

1.3 
Ваздухоплови 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 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
125.000 

2.2 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
35.000 



2.3 
Ваздухоплови 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 
Авиони чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и вишемоторни 

хеликоптери 
65.000 

3.2 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 2.730 kg до  

5.700 kg 
16.000 

3.3 
Ваздухоплови 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 20.  

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

 

Утврђивање типа и потврда о типу 

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 о генерисаној буци на основу мерења 50.000 

9. Издавање или мењање потврде о емисији штетних гасова на основу мерења 50.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 21.  

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

 

Признавање страног документа о типу 



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 – CS – E 150.000 

7. Признавање потврде о типу – CS – P 100.000 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 22.  

(члан 158. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Потврда о пловидбености 

1. Издавање потврде о пловидбености 5.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 23.  

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

 

Обављање основног прегледа ваздухоплова 

1. Основни преглед балона 2.000 

2. 
Основни преглед ултралаког ваздухоплова којим се командује померањем 

тежишта 
3.000 

3. Основни преглед ултралаког ваздухоплова 4.000 

4. Основни преглед хеликоптера који није сложени моторни ваздухоплов 50.000 

5. Основни преглед хеликоптера који је сложени моторни ваздухоплов 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 kg до 

2.730 kg и моторне једрилице 
30.000 

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

5.700 kg 
50.000 

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

5.700 kg 
100.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 24.  

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

 



1. 
Издавање потврде о провери пловидбености ваздухоплова који имају потврду о типу 

издату/признату од стране EASA-е 

1.1 Издавање потврде о провери пловидбености балона 6.000 

1.2 
Издавање потврде о провери пловидбености хеликоптера који није сложени 

моторни ваздухоплов 
70.000 

1.3 
Издавање потврде о провери пловидбености хеликоптера који је сложени 

моторни ваздухоплов 
100.000 

1.4 
Издавање потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на 

полетању до 600 kg и једрилице 
25.000 

1.5 
Издавање потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на 

полетању од 600 kg до 2.730 kg и моторне једрилице 
40.000 

1.6 
Издавање потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на 

полетању од 2.730 kg до 5.700 kg 
70.000 

1.7 
Издавање потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на 

полетању од 5.700 kg до 15.000 kg 
100.000 

1.8 
Издавање потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на 

полетању од 15.000 kg до 40.000 kg 
150.000 

1.9 
Издавање потврде о провери пловидбености авиона чија је максимална маса на 

полетању преко 40.000 kg 
200.000 

2. Издавање националне потврде о провери пловидбености 

2.1 Издавање националне потврде о провери пловидбености балона 4.000 

2.2 
Издавање националне потврде о провери пловидбености ултралаког 

ваздухоплова којим се командује померањем тежишта 
5.000 

2.3 
Издавање националне потврде о провери пловидбености ултралаког 

ваздухоплова 
8.000 

2.4 
Издавање националне потврде о провери пловидбености хеликоптера који није 

сложени моторни ваздухоплов 
40.000 

2.5 
Издавање националне потврде о провери пловидбености хеликоптера који је 

сложени моторни ваздухоплов 
100.000 

2.6 
Издавање националне потврде о провери пловидбености авиона чија је 

максимална маса на полетању до 600 kg и једрилице 
12.000 

2.7 
Издавање националне потврде о провери пловидбености авиона чија је 

максимална маса на полетању од 600 kg до 2.730 kg и моторне једрилице 
20.000 

2.8 
Издавање националне потврде о провери пловидбености авиона чија је 

максимална маса на полетању од 2.730 kg до 5.700 kg 
40.000 

2.9 
Издавање националне потврде о провери пловидбености авиона чија је 

максимална маса на полетању од 5.700 kg до 15.000 kg 
100.000 

2.10 
Издавање националне потврде о провери пловидбености авиона чија је 

максимална маса на полетању од 15.000 kg до 40.000 kg 
150.000 



2.11 
Издавање националне потврде о провери пловидбености авиона чија је 

максимална маса на полетању преко 40.000 kg  
200.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 25.  

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

 

1. Одобрење новог издања програма одржавања ваздухоплова 

1.1 Ултралаки ваздухоплови 5.000 

1.2 LSA ваздухоплови 10.000 

1.3 ELA1 ваздухоплови 20.000 

1.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1, LSA 

и ултралаких ваздухоплова 
35.000 

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

1.6 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и 

вишемоторни хеликоптери 
70.000 

2. Одобрење ревизије програма одржавања ваздухоплова 

2.1 Ултралаки ваздухоплови 2.500 

2.2 LSA ваздухоплови 5.000 

2.3 ELA1 ваздухоплови 10.000 

2.4 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању до 2.730 kg, осим ELA1, LSA 

и ултралаких ваздухоплова 
17.500 

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

2.6 
Ваздухоплови чија је максимална маса на полетању преко 5.700 kg и 

вишемоторни хеликоптери 
35.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 26.  

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

 

1. 

Издавање дозволе за лет - Правилник о сертификацији ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање 

ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање - Део 

21, тачка 21.А.701 а) 1-14. 

1.1 Издавање дозволе за лет балона 2.500 

1.2 
Издавање дозволе за лет ултралаког ваздухоплова којим се командује 

померањем тежишта 
5.000 

1.3 Издавање дозволе за лет ултралаког ваздухоплова 10.000 

1.4 Издавање дозволе за лет хеликоптера који није сложени моторни ваздухоплов 30.000 



1.5 Издавање дозволе за лет хеликоптера који је сложени моторни ваздухоплов 50.000 

1.6 
Издавање дозволе за лет авиона чија је максимална маса на полетању до 600 kg 

и једрилице 
10.000 

1.7 
Издавање дозволе за лет авиона чија је максимална маса на полетању преко  

600 kg до 2.730 kg и моторне једрилице 
15.000 

1.8 
Издавање дозволе за лет авиона чија је максимална маса на полетању преко 

2.730 kg до 5.700 kg 
30.000 

1.9 
Издавање дозволе за лет авиона чија је максимална маса на полетању преко 

5.700 kg 
50.000 

2. 

Издавање дозволе за лет - Правилник о сертификацији ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање 

ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање - Део 

21, тачка 21.А.701 а) 15. 

2.1 Издавање дозволе за лет балона 5.000 

2.2 
Издавање дозволе за лет ултралаког ваздухоплова којим се командује 

померањем тежишта 
10.000 

2.3 Издавање дозволе за лет ултралаког ваздухоплова 20.000 

2.4 Издавање дозволе за лет хеликоптера који није сложени моторни ваздухоплов 60.000 

2.5 Издавање дозволе за лет хеликоптера који је сложени моторни ваздухоплов 100.000 

2.6 
Издавање дозволе за лет авиона чија је максимална маса на полетању до  

600 kg и једрилице 
20.000 

2.7 
Издавање дозволе за лет авиона чија је максимална маса на полетању преко  

600 kg до 2.730 kg и моторне једрилице 
30.000 

2.8 
Издавање дозволе за лет авиона чија је максимална маса на полетању преко 

2.730 kg до 5.700 kg 
60.000 

2.9 
Издавање дозволе за лет авиона чија је максимална маса на полетању преко 

5.700 kg 
100.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 27.  

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

 

Провера стручне оспособљености – PPL(A/H/As), CPL(A/H/As), ATPL (A/H), MPL, SPL, BPL, 

LAPL(A/H/S/B) 

1. 
Провера стручне оспособљености – дозвола 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  
1.000 

по предмету 



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 

1.7 
Практични испит за проширење права имаоца PPL(A) на моторну једрилицу – 

TMG/поправни испит 
2.000 

1.8 
Провера стручне оспособљености у циљу конверзије JAR-FCL неусаглашене 

дозволе приватног пилота (авион/хеликоптер) - PPL(A/H) у Part-FCL дозволу 
3.000 

2. 
Провера стручне оспособљености професионалног пилота (авион/хеликоптер/ваздушни 

брод) – CPL(A/H/As) 

2.1 Теоријски испит за дозволу 10.000 

2.2 Практични испит за дозволу 24.000 

2.3 Поправни теоријски испит за дозволу  
1.500 

по предмету 

2.4 Поправни практични испит за дозволу 24.000 

2.5 Ванредна провера теоријског знања 15.000 

2.6 Ванредна провера практичне оспособљености 24.000 

2.7 
Практични испит за проширење права имаоца CPL(A) на моторну једрилицу – 

TMG/поправни испит 
2.000 

2.8 

Провера стручне оспособљености у циљу конверзије JAR-FCL неусаглашене 

дозволе професионалног пилота (авион/хеликоптер) - CPL(A/H) у Part-FCL 

дозволу 

6.000 

3. 
Провера стручне оспособљености транспортног пилота (авион/хеликоптер) – ATPL(A/H) и 

пилота вишечлане посаде – MPL 

3.1 Теоријски испит за дозволу 25.000 

3.2 Практични испит за дозволу 77.000 

3.3 Поправни теоријски испит за дозволу  
2.000 

по предмету 

3.4 Поправни практични испит за дозволу 77.000 

3.5 Ванредна провера теоријског знања 20.000 

3.6 Ванредна провера практичне оспособљености 77.000 

3.7 
Практични испит за проширење права имаоца ATPL(A) на моторну једрилицу – 

TMG/поправни испит 
2.000 

3.8 

Провера стручне оспособљености у циљу конверзије JAR-FCL неусаглашене 

дозволе транспортног пилота (авион/хеликоптер) - ATPL(A/H) у Part-FCL 

дозволу 

10.000 

4. Провера стручне оспособљености пилота једрилице (SPL) 



4.1 Теоријски испит за дозволу 1.000 

4.2 Практични испит за дозволу 2.500 

4.3 Поправни теоријски испит за дозволу  
500 

по предмету 

4.4 Поправни практични испит за дозволу 2.000 

4.5 Ванредна провера теоријског знања 2.000 

4.6 Ванредна провера практичне оспособљености 3.000 

4.7 
Практични испит за проширење права имаоца дозволе пилота једрилице (SPL) 

на моторну једрилицу – TMG/поправни испит 
2.000 

4.8 
Провера стручне оспособљености у циљу конверзије JAR-FCL неусаглашене 

дозволе пилота једрилице (SPL) у Part-FCL дозволу 
2.000 

5. Провера стручне оспособљености пилота балона (BPL) 

5.1 Теоријски испит за дозволу 4.000 

5.2 Практични испит за дозволу 6.000 

5.3 Поправни теоријски испит за дозволу  
1.000 

по предмету 

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 

5.7 
Практични испит за проширење права имаоца дозволе пилота балона (ВPL) на 

другу класу балона/поправни испит 
2.000 

5.8 
Провера стручне оспособљености у циљу конверзије JAR-FCL неусаглашене 

дозволе пилота балона (BPL) у Part-FCL дозволу 
2.000 

6. 
Провера стручне оспособљености пилота лаких ваздухоплова (авион/хеликоптер) – 

LAPL(A/H) 

6.1 Теоријски испит за дозволу 5.000 

6.2 Практични испит за дозволу 10.000 

6.3 Поправни теоријски испит за дозволу  
1.000 

по предмету 

6.4 Поправни практични испит за дозволу 10.000 

6.5 Ванредна провера теоријског знања 5.000 

6.6 Ванредна провера практичне оспособљености 10.000 

6.7 
Практични испит за проширење права имаоца LAPL(A) на другу класу 

авиона/поправни испит 
2.000 



6.8 
Практични испит за проширење права имаоца LAPL(Н) на други тип 

хеликоптера/поправни испит 
2.000 

6.9 
Практични испит за проширење права имаоца LAPL(A) на моторну једрилицу – 

TMG/поправни испит 
2.000 

7. Провера стручне оспособљености пилота лаких ваздухоплова (једрилица) – LAPL(S) 

7.1 Теоријски испит за дозволу 1.000 

7.2 Практични испит за дозволу 2.500 

7.3 Поправни теоријски испит за дозволу  
   500 

по предмету 

7.4 Поправни практични испит за дозволу 1.500 

7.5 Ванредна провера теоријског знања 2.000 

7.6 Ванредна провера практичне оспособљености 2.500 

7.7 
Практични испит за проширење права имаоца LAPL(S) на моторну једрилицу – 

TMG/поправни испит 
2.000 

8. Провера стручне оспособљености пилота лаких ваздухоплова (балон) – LAPL(B) 

8.1 Теоријски испит за дозволу 4.000 

8.2 Практични испит за дозволу 6.000 

8.3 Поправни теоријски испит за дозволу  
1.000 

по предмету 

8.4 Поправни практични испит за дозволу 6.000 

8.5 Ванредна провера теоријског знања 5.000 

8.6 Ванредна провера практичне оспособљености 6.000 

8.7 
Практични испит за проширење права имаоца LAPL(В) на другу класу 

балона/поправни испит 
2.000 

Провера стручне оспособљености - IR(А/H/As/PL), (SE/ME) 

9. 
Овлашћење за инструментално летење (авион/хеликоптер/ваздушни брод/ваздухоплов са 

вертикалним узлетањем) - IR(А/H/As/PL) (једномоторни/вишемоторни) (SE/ME) 

9.1 Теоријски испит за стицање овлашћења 8.000 

9.2 
Практични испит за стицање овлашћења/поправни испит/ванредна провера 

практичне оспособљености 
17.000 

9.3 Поправни теоријски испит за стицање овлашћења 
1.500 

по предмету 

9.4 Ванредна провера теоријског знања 10.000 

9.5 
Практични испит за проширење овлашћења за инструментално летење на другој 

класи/типу ваздухоплова 
6.000 



Провера стручне оспособљености - овлашћење за летење на типу/класи 

10. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење на типу авиона са једним 

пилотом (SPA)/поправни испит 
22.000 

11. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење на типу авиона са више 

пилота (МРА)/поправни испит 
30.000 

12. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење на класи једномоторних 

авиона (SE)/поправни испит 
9.000 

13. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење на класи вишемоторних 

авиона (МE)/поправни испит 
19.000 

14. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење на типу хеликоптера са 

једним пилотом (SPH) (једномоторни/вишемоторни) (SE/ME)/поправни испит  
14.000 

15. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење на типу хеликоптера са више 

пилота (МРН)/поправни испит 
30.000 

16. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење на типу ваздушног брода 

(As)/поправни испит 
25.000 

17. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење на типу ваздухоплова са 

вертикалним узлетањем (PL)/поправни испит 
30.000 

18. 
Практични испит за проширење права на вршење операција са једним пилотом 

(SPO)/вршење операција са више пилота (MPO) 
10.000 

Провера стручне оспособљености - додатна овлашћења 

19. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење у планинским 

пределима/поправни испит  
8.000 

20. Теоријски испит за стицање овлашћења за инструментално летење на рути (EIR) 5.000 

21. 
Практични испит за стицање овлашћења за инструментално летење на рути 

(EIR)/поправни испит/ванредна провера практичне оспособљености 
15.000 

22. 
Поправни теоријски испит за стицање овлашћења за инструментално летење на 

рути (EIR) 

1.000 

по предмету 

23. 
Ванредна провера теоријског знања имаоца овлашћења за инструментално 

летење на рути (EIR) 
8.000 

24. 
Практични испит за стицање овлашћења за летење једрилицом у 

облацима/поправни испит 
9.000 

Процена оспособљености - FI(A/Н/As/S/В), TRI(A/H/PL), CRI(A), IRI(A/H/As), SFI(A/Н/PL) 

25. 
Процена оспособљености за стицање сертификата инструктора летења 

(авион/хеликоптер/ваздушни брод) – FI(A/Н/As)/поновна процена  
19.000 

26. 

Процена оспособљености за проширење права инструктора летења (авион) - 

FI(A) на вршење обуке за стицање, продужење и обнову овлашћења за 

инструментално летење (IR) или инструментално летење на рути (EIR)/поновна 

процена  

6.000 



27. 

Процена оспособљености за проширење права инструктора летења (авион) - 

FI(A) на вршење обуке за стицање овлашћења за летење на вишемоторним 

авионима (ME)/поновна процена  

6.000 

28. 

Процена оспособљености за проширење права инструктора летења 

(хеликоптер) - FI(H) на вршење обуке за стицање овлашћења за летење на 

вишемоторним хеликоптерима (ME)/поновна процена  

6.000 

29. 
Процена оспособљености за стицање сертификата инструктора летења 

(једрилица/балон) – FI(S/В)/поновна процена  
12.000 

30. 
Процена оспособљености за проширење права инструктора летења (једрилица) 

- FI(S) на спровођење обуке на моторној једрилици - TMG/поновна процена  
3.000 

31. 

Процена оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на типу 

авиона са више пилота – TRI(A) и типу хеликоптера са више пилота – 

TRI(H)/поновна процена  

40.000 

32. 
Процена оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на типу 

авиона са једним пилотом TRI(SPA)/поновна процена  
25.000 

33. 
Процена оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на типу 

ваздухоплова са вертикалним узлетањем - TRI(PL)/поновна процена  
40.000 

34. 
Процена оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на класи 

авиона - CRI(A)/поновна процена  
19.000 

35. 

Процена оспособљености за стицање сертификата инструктора летења за 

инструментално летење (авион/хеликоптер/ваздушни брод)  

- IRI(A/H/As)/поновна процена  

19.000 

36. 

Процена оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на 

уређају за симулирање летења (авион/хеликоптер/ваздухоплов са вертикалним 

узлетањем) - SFI(A/Н/PL)/поновна процена  

30.000 

Процена оспособљености - FE(A/H/S/B/As), TRE(А/H/PL), CRE(A), IRE(A/H/As), SFЕ(А/H/PL), 

FIE(А/H/As/S/B) 

37. 

Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача у лету  

(авион/хеликоптер/једрилица/балон/ваздушни брод) - FE(A/H/S/B/As)/ поновна 

процена  

13.000 

38. 
Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача на типу (авион са 

једним пилотом) – TRE(SPA)/поновна процена  
15.000 

39. 
Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача на типу (авион са 

више пилота) – TRE(MPA)/поновна процена  
33.000 

40. 
Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача на типу 

(хеликоптер) – TRE(H)/поновна процена  
33.000 

41. 
Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача на типу 

ваздухоплова са вертикалним узлетањем – TRE(PL)/поновна процена 
33.000 

42. 
Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача на класи авиона 

- CRE(A)/поновна процена  
13.000 



43. 

Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача за 

инструментално летење (авион/хеликоптер/ваздушни брод) - 

IRE(A/H/As)/поновна процена  

13.000 

44. 

Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача за уређај за 

симулирање летења (авион/хеликоптер/ваздухоплов са вертикалним 

узлетањем) – SFЕ(А/H/PL)/поновна процена  

33.000 

45. 
Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача инструктора 

летења (авион/хеликоптер/ваздушни брод) – FIE(А/H/As)/поновна процена  
13.000 

46. 
Процена оспособљености за стицање сертификата испитивача инструктора 

летења (једрилица/балон) – FIE(S/В)/поновна процена  
11.000 

Провера стручне оспособљености – FE, FN, FEI, FNI 

47. 
Практични испит за стицање дозволе инжењера летача (FE) или навигатора 

летача (FN)/поправни испит/ванредна провера практичне оспособљености 
55.000 

48. 
Практични испит за стицање овлашћења инструктора инжењера летача (FEI) 

или инструктора навигатора летача (FNI)/поправни испит 
40.000 

49. Провера стручне оспособљености – STW/STD 

49.1 Tеоријски испит за дозволу кабинског особља  14.000 

49.2 Поправни теоријски испит 
1.000 

по предмету 

49.3 Ванредна провера теоријског знања 15.000 

50. Провера стручне оспособљености – дозвола пилота ултралаког ваздухоплова 

50.1 Tеоријски испит за дозволу 4.000 

50.2 Практични испит за дозволу/поправни испит  6.000 

50.3 Поправни теоријски испит за дозволу 
1.000 

по предмету 

50.4 Ванредна провера теоријског знања 5.000 

50.5 Ванредна провера практичне оспособљености 6.000 

50.6 
Практични испит за стицање додатног овлашћења 

(ULA/ULH/ULG/ULT/GYR)/поправни испит 
3.500 

50.7 
Практични испит за стицање овлашћења за летење ултралаким авионом (ULA) 

за имаоца важећег овлашћења SEP (land)/поправни испит  
1.000 

50.8 
Практични испит за стицање овлашћења инструктора 

(ULA(I)/ULH(I)/ULG(I)/ULT(I)/GYR(I))/поправни испит 
12.000 

51. Провера стручне оспособљености - пилот параглајдера 

51.1 Tеоријски испит за дозволу 1.000 

51.2 Практични испит за дозволу/поправни испит 1.000 



51.3 Поправни теоријски испит за дозволу  
500 

по предмету 

51.4 Ванредна провера теоријског знања 2.000 

51.5 Ванредна провера практичне оспособљености 3.000 

51.6 
Практични испит за стицање овлашћења инструктора параглајдинга/поправни 

испит 
12.000 

51.7 
Практични испит за стицање овлашћења за летење моторним 

параглајдером/поправни испит 
1.000 

51.8 Практични испит за стицање овлашћења тандем пилота/поправни испит 2.000 

52. Провера стручне оспособљености - падобранци 

52.1 
Практични испит за дозволу падобранца категорије „Аˮ/поправни 

испит/ванредна провера практичне оспособљености 
2.000 

52.2 
Практични испит за стицање овлашћења инструктора падобранства/поправни 

испит 
12.000 

52.3 Практични испит за стицање ауторизације пакера падобрана/поправни испит 2.000 

53. Провера стручне оспособљености - контролор летења/студент контролор летења 

53.1 Теоријски испит за стицање овлашћења аеродромска контрола визуелна (ADV)  5.000 

53.2 
Процена стручности за стицање овлашћења аеродромска контрола визуелна 

(ADV) 

39.000 

 

53.3 
Теоријски испит за стицање овлашћења аеродромска контрола инструментална 

(ADI) 
5.000 

53.4 
Процена стручности за стицање овлашћења аеродромска контрола 

инструментална (ADI) 
45.000 

53.5 Теоријски испит за стицање овлашћења прилазна контрола процедурална (APP) 5.000 

53.6 
Процена стручности за стицање овлашћења прилазна контрола процедурална 

(APP) 
51.000 

53.7 Теоријски испит за стицање овлашћења прилазна контрола надзорна (APS) 5.000 

53.8 Процена стручности за стицање овлашћења прилазна контрола надзорна (APS) 57.500 

53.9 Теоријски испит за стицање овлашћења обласна контрола надзорна (ACS) 5.000 

53.10 Процена стручности за стицање овлашћења обласна контрола надзорна (ACS) 64.000 

53.11 
Теоријски испит за стицање додатног овлашћења у овлашћењу ADI 

(AIR/GMC/TWR/GMS/RAD) 
5.000 

53.12 
Процена стручности за стицање додатног овлашћења у овлашћењу ADI 

(AIR/GMC/TWR/GMS/RAD) 
14.000 



53.13 
Теоријски испит за стицање додатног овлашћења у овлашћењу APS 

(PAR/SRA/TCL) 
5.000 

53.14 
Процена стручности за стицање додатног овлашћења у овлашћењу APS 

(PAR/SRA/TCL) 
20.000 

53.15 Процена стручности за стицање посебног овлашћења за локацију 25.000 

53.16 
Процена стручности за стицање посебног овлашћења инструктора за обуку на 

радном месту (OJTI) 
37.500 

53.17 
Процена стручности за стицање посебног овлашћења инструктора за 

спровођење обуке на синтетичком уређају за обуку (STDI) 
37.500 

53.18 Процена стручности за стицање посебног овлашћења процењивача 40.000 

53.19 
Теоријски испит за продужење/обнову рока важења посебног овлашћења за 

локацију 
5.000 

53.20 
Процена стручности за продужење/обнову рока важења посебног овлашћења за 

локацију 
7.000 

54. Провера стручне оспособљености - особље које одржава ваздухоплов 

54.1 
Теоријски испит за тип ваздухоплова за Part-66 дозволе за Б1/Б2/Б3/Ц/Л 

категорију 

21.000  

по типу 

55. Провера стручне оспособљености - ваздухопловно-техничко особље контроле летења 

55.1 
Општи и посебан део испита за стицање дозволе ваздухопловно-техничког 

особља контроле летења 
50.000 

55.2 
Поновно полагање посебног дела испита за стицање дозволе ваздухопловно-

техничког особља контроле летења 
30.000 

55.3 
Испит за стицање новог овлашћења за обављање послова из појединих 

специјалности 
30.000 

55.4 Испит за стицање овлашћења инструктора 30.000 

56. Провера стручне оспособљености - ваздухопловни диспечери (FD) 

56.1 Tеоријски испит за дозволу 15.000 

56.2 
Практични испит за дозволу/поправни испит/ванредна провера практичне 

оспособљености 
24.000 

56.3 Поправни теоријски испит за дозволу 
1.500 

по предмету 

56.4 Ванредна провера теоријског знања 20.000 

57. Провера стручне оспособљености у ванредном термину 

57.1 Теоријски испит у ванредном термину  
12.000 

по предмету 

 



ТАРИФНИ БРОЈ 28.  

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

 
Издавање сертификата особља обезбеђивања  

Фиксни део износа (прописан у тачки 1) + променљиви део (одговарајући износ  

прописан у тач. од 3 до 7) 

1. Фиксни део 10.000 

Измена сертификата особља обезбеђивања  

Фиксни део износа (прописан у тачки 2) + променљиви део (одговарајући износ  

прописан у тач. од 3 до 7) 

2. Фиксни део 6.000 

Овлашћења 

3. 
А1 – овлашћење за преглед обезбеђивања лица, ручног пртљага и ствари које се 

носе и предатог пртљага 
15.000 

4. А2 – овлашћење за преглед обезбеђивања робе и поште 10.000 

5. 

А3 – овлашћење за преглед обезбеђивања материјала авио-превозиоца и поште 

авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха намењених 

потрошњи на аеродрому 

10.000 

6. А4 – овлашћење за преглед возила 10.000 

7. А5 – овлашћење за контролу приступа, надгледање и патролирање 10.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 29.  

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

 

1. Дозвола ваздухопловног особља (PPL/CPL/АТPL/MPL/SPL/BPL/LAPL) 

1.1 
Издавање дозволе приватног пилота (авион/хеликоптер/ваздушни брод) (PPL -

A/Н/As)  
2.000 

1.2 
Издавање дозволе професионалног пилота (авион/хеликоптер/ваздушни брод) 

(CPL-A/Н/As) 
3.000 

1.3 Издавање дозволе транспортног пилота (авион/хеликоптер) (АТPL-А/Н) 5.000 

1.4 Издавање дозволе пилота вишечлане посаде (MPL) 5.000 

1.5 Издавање дозволе пилота једрилице/балона (SPL/BPL) 1.000 

1.6 
Издавање дозволе пилота лаких ваздухоплова 

авион/хеликоптер/балон/једрилица) (LAPL-A/H/B/S) 
2.000 

1.7 
Издавање дозволе пилота лаких ваздухоплова (авион/хеликоптер) (LAPL-A/H) 

на основу поседовања Part-FCL дозволе 
2.000 

2. Овлашћење за инструментално летење (IR) 

2.1 
Упис овлашћења за инструментално летење (авион/хеликоптер/ваздушни брод) 

(IR-A/H/Аs)/проширење овлашћења 
2.000 



2.2 

Продужење/обнова рока важења овлашћења за инструментално летење 

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

 

* Такса се плаћа ако се продужење/обнова рока важења овлашћења за 

инструментално летење врши независно од продужења/обнове рока важења 

овлашћења за летење на класи/типу авиона/хеликоптера/ваздушног брода 

8.000 

3. Овлашћење за летење на типу/класи ваздухоплова 

3.1 
Упис овлашћења за летење на типу (авион/хеликоптер/ваздушни 

брод/ваздухоплов са вертикалним узлетањем) (TR-А/H/As/PL) 
2.000 

3.2 Упис овлашћења за летење на класи авиона 2.000 

3.3 Упис овлашћења за летење моторном једрилицом – TMG 2.000 

3.4 
Упис методе полетања у дозволи пилота једрилице (SPL)/дозволи пилота лаких 

ваздухоплова (једрилица) (LAPL(S)) 
1.000 

3.5 
Проширење права на другу класу авиона у дозволи пилота лаких ваздухоплова 

(авион) (LAPL(А)) 
1.000 

3.6 
Проширење права на други тип хеликоптера у дозволи пилота лаких 

ваздухоплова (хеликоптер) (LAPL(Н)) 
1.000 

3.7 
Проширење права на другу класу у дозволи пилота балона (BPL)/дозволи пилота 

лаких ваздухоплова (балон) (LAPL(B)) 
1.000 

3.8 Проширење права за летење на моторној једрилици - TMG  1.000 

3.9 
Проширење права имаоца дозволе пилота једрилице (SPL) на комерцијалне 

операције 
1.000 

3.10 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на типу авиона у дозволи 

транспортног авиона (ATPL(А)) 
24.000 

3.11 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на типу авиона у дозволи 

професионалног (СPL(А))/приватног пилота авиона (РРL(А)) 
16.000 

3.12 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на типу хеликоптера у 

дозволи транспортног пилота хеликоптера (ATPL(Н)) 
12.000 

3.13 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на типу хеликоптера у 

дозволи професионалног (СPL(Н))/приватног пилота хеликоптера (РРL(Н)) 
8.000 

3.14 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на класи једномоторних 

авиона (SE) без овлашћења за инструментално летење 
4.000 

3.15 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на класи једномоторних 

авиона (SE) са овлашћењем за инструментално летење 
8.000 

3.16 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на класи вишемоторних 

авиона (ME) без овлашћења за инструментално летење 
6.000 

3.17 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на класи вишемоторних 

авиона (ME) са овлашћењем за инструментално летење 
10.000 



3.18 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на моторној једрилици - 

TMG 
4.000 

3.19 

Продужење/обнова рока важења овлашћења у дозволи пилота једрилице (SPL), 

дозволи пилота балона (BPL) и дозволи пилота лаког ваздухоплова 

(једрилица/балон) (LAPL(S)/LAPL(В)) 

2.000 

3.20 
Продужење/обнова рока важења овлашћења у дозволи професионалног 

(CРL(Аs))/приватног пилота ваздушног брода (РРL(Аs)) 
4.000 

4. Додатна овлашћења 

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 1.000 

4.4 
Упис/продужење/обнова рока важења 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 рока важења нивоа знања енглеског језика 1.000 

4.8 
Упис/продужење/обнова рока важења овлашћења за инструментално летење на 

рути - EIR 
2.000 

4.9 
Упис положеног теоријског испита за дозволу транспортног пилота 

(авион/хеликоптер) (ATPL Theory credit) 
1.000 

4.10 

Упис JAR-FCL неусаглашених овлашћења (за акробатско летење, вучу 

једрилица и транспарената и испитивање прототипова ваздухоплова) у Part-

FCL дозволу, на основу конверзије 

2.000 

5. Сертификат инструктора летења 

5.1 
Упис сертификата инструктора летења (авион/хеликоптер/ваздушни брод) (FI-

A/H/As) 
2.000 

5.2 Упис сертификата инструктора летења (једрилица/балон) (FI-S/B) 1.000 

5.3 
Упис сертификата инструктора летења на типу (авион/хеликоптер/ваздухоплов 

са вертикалним узлетањем) (TRI-A/H/PL) 
2.000 

5.4 Упис сертификата инструктора летења на класи авиона (СRI(А)) 2.000 

5.5 
Упис сертификата инструктора за инструментално летење 

(авион/хеликоптер/ваздушни брод) (IRI-А/Н/As) 
2.000 

5.6 
Упис сертификата инструктора летења на уређају за симулирање летења 

(авион/хеликоптер/ваздухоплов са вертикалним узлетањем) (SFI-А/Н/PL) 
2.000 

5.7 

Упис сертификата инструктора за сарадњу вишечлане посаде 

(авион/хеликоптер/ваздушни брод/ваздухоплов са вертикалним узлетањем) 

(MCCI- А/Н/As/PL) 

10.000 



5.8 Упис сертификата инструктора на тренажеру (авион/хеликоптер) (STI-А/Н) 10.000 

5.9 Упис сертификата инструктора за летење у планинским пределима (МI) 2.000 

5.10 Упис сертификата инструктора за овлашћење за пробне летове (FTI) 2.000 

5.11 

Продужење/обновa рока важења сертификата инструктора летења 

(авион/хеликоптер) (FI-А/H), инструктора за инструментално летење 

(авион/хеликоптер) (IRI-А/Н) и инструктора летења на типу хеликоптера 

(TRI(H)), ако је процена оспособљености вршена са испитивачем 

8.000 

5.12 

Продужење/обновa рока важења сертификата инструктора летења 

(авион/хеликоптер) (FI-А/H), инструктора за инструментално летење 

(авион/хеликоптер) (IRI-А/Н) и инструктора летења на типу хеликоптера 

(TRI(H)), ако процена оспособљености није вршена са испитивачем 

1.000 

5.13 
Продужење/обнова рока важења сертификата инструктора летења 

(једрилица/балон/ваздушни брод) (FI-S/B/As) 
5.000 

5.14 
Продужење/обнова рока важења сертификата инструктора летења на типу 

авиона (TRI(A)), ако је процена оспособљености вршена са испитивачем 
20.000 

5.15 
Продужење/обнова рока важења сертификата инструктора летења на типу 

авиона (TRI(A)), ако процена оспособљености није вршена са испитивачем 
2.000 

5.16 
Продужење/обнова рока важења сертификата инструктора летења на класи 

авиона (CRI(A)) 
8.000 

5.17 

Продужење/обновa рока важења сертификата инструктора за инструментално 

летење на типу ваздушног брода (IRI(Аs)) 

 

* Такса се плаћа само ако се продужење/обнова рока важења сертификата 

инструктора за инструментално летење врши независно од 

продужења/обнове рока важења овлашћења за летење на типу ваздушниог 

брода 

8.000 

5.18 

Продужење/обнова рока важења сертификата инструктора летења на уређају за 

симулирање летења (авион/хеликоптер) (SFI-A/H) без важећег овлашћења за 

летење на типу 

24.000 

5.19 

Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора летења на уређају за 

симулирање летења (авион/хеликоптер) (SFI-A/H) са важећим овлашћењем за 

летење на типу 

2.000 

5.20 
Продужење/обнова рока важења сертификата инструктора летења на уређају за 

симулирање летења (ваздухоплов са вертикалним узлетањем) (SFI(PL)) 
24.000 

5.21 

Продужење/обнова рока важења сертификата инструктора за сарадњу унутар 

вишечлане посаде (авион/хеликоптер/ваздушни брод/ваздухоплов са 

вертикалним узлетањем) (МССI-A/H/As/PL) 

5.000 

5.22 
Продужење/обнова рока важења сертификата инструктора на тренажеру 

(авион/хеликоптер) (STI-А/Н) 
10.000 

5.23 
Продужење/обнова рока важења сертификата инструктора за овлашћење за 

пробне летове (FTI) 
2.000 

5.24 
Проширење сертификата инструктора за летење 

(авион/хеликоптер/једрилица/балон/ваздушни брод) (FI- А/Н/S/B/As) 
2.000 



5.25 
Проширење сертификата инструктора за летење на типу (авион/хеликоптер) 

(TRI-А/Н) 
20.000 

5.26 
Проширење сертификата инструктора летења за ваздухоплов са вертикалним 

узлетањем (TRI(PL)) 
20.000 

5.27 Проширење сертификата инструктора летења на класи авиона (СRI(А)) 10.000 

5.28 
Проширење сертификата инструктора летења на уређају за симулирање летења 

(авион/хеликоптер/ваздухоплов са вертикалним узлетањем) (SFI-A/H/PL) 
15.000 

5.29 
Проширење сертификата инструктора за сарадњу унутар вишечлане посаде 

(авион/хеликоптер) (MCCI-A/H) 
5.000 

5.30 
Проширење сертификата инструктора на тренажеру (авион/хеликоптер) (SТI-

A/H) 
2.000 

5.31 Проширење сертификата инструктора за летење за пробне летове 2.000 

5.32 
Уклањање ограничења из сертификата инструктора летења 

(авион/хеликоптер/балон/једрилица) (FI-A/H/B/S) 
1.000 

5.33 
Уклањање ограничења из сертификата инструктора летења на типу 

авиона/хеликоптера (TRI-A/H) 
2.000 

6. Сертификат испитивача 

6.1 
Издавање сертификата испитивача у лету 

(авион/хеликоптер/једрилица/балон/ваздушни брод) (FE-A/H/S/B/As) 
2.000 

6.2 
Издавање сертификата испитивача на типу (авион/хеликоптер/ваздухоплов са 

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

6.3 Издавање сертификата испитивача на класи авиона (CRE(A)) 2.000 

6.4 
Издавање сертификата испитивача за инструментално летење 

(авион/хеликоптер/ваздушни брод) (IRE-A/H/As) 
2.000 

6.5 
Издавање сертификата испитивача на уређају за симулирање летења 

(авион/хеликоптер/ваздухоплов са вертикалним узлетањем) (SFE-A/H/PL) 
2.000 

6.6 
Издавање сертификата испитивача у лету (авион/хеликоптер/ваздушни 

брод/једрилица/балон) (FIE-А/H/As/S/B) 
2.000 

6.7 
Продужење/проширење/обнова рока важења сертификата испитивача у лету 

(авион/хеликоптер/ваздушни брод) (FЕ-А/H/As) 
15.000 

6.8 
Продужење/проширење/обнова рока важења сертификата испитивача у лету 

(једрилица/балон) (S/B) 
5.000 

6.9 
Продужење/проширење/обнова рока важења сертификата испитивача на типу 

(авион/хеликоптер/ваздухоплов са вертикалним узлетањем) (TRE-A/H/PL) 
35.000 

6.10 
Продужење/проширење/обнова рока важења сертификата испитивача на типу 

(авион са једним пилотом) (TRE(SPA)) 
17.000 

6.11 
Продужење/проширење/обнова рока важења сертификата испитивача на класи 

авиона (CRE(A)) 
15.000 



6.12 
Продужење/проширење/обнова рока важења сертификата испитивача за 

инструментално летење (авион/хеликоптер/ваздушни брод) (IRE-A/H/As) 
15.000 

6.13 

Продужење/проширење/обнова рока важења сертификата испитивача на 

уређају за симулирање летења (авион/хеликоптер/ваздухоплов са вертикалним 

узлетањем) (SFE-A/H/PL) 

35.000 

6.14 

Продужење/проширење/обнова рока важења сертификата испитивача 

инструктора летења (авион/хеликоптер/једрилица/балон/ваздушни брод) (FIE-

A/H/S/B/As) 

15.000 

7. Дозвола инжењера летача (FE) 

7.1 Издавање дозволе  2.000 

7.2 Продужење/обнова рока важења овлашћења за летење на типу авиона  16.000 

7.3 Упис овлашћења инструктора инжењера летача FE(I) 2.000 

8. Дозвола навигатора летача (FN) 

8.1 Издавање дозволе  2.000 

8.2 Продужење/обнова важења овлашћења за летење на типу авиона  16.000 

8.3 Упис овлашћења инструктора навигатора летача FN(I) 2.000 

9. Дозвола кабинског особља (STW/STD) 

9.1 Издавање дозволе  2.000 

10. Дозвола пилота ултралаког ваздухоплова  

10.1 Издавање дозволе  1.000 

10.2 Упис додатног овлашћења  1.000 

10.3 Упис овлашћења инструктора летења  1.000 

10.4 
Упис овлашћења за летењеултралаким авионом (ULA) за имаоце важећег 

овлашћења SEP(land) 
1.000 

10.5 Упис/продужење рока важења нивоа знања енглеског језика/упис права 

коришћења радио-телефоније на енглеском језику  
1.000 

10.6 Продужење/обнова рока важења овлашћења у дозволи пилота ултралаког 

ваздухоплова 
2.000 

10.7 Издавање ауторизације испитивача 2.000 

10.8 Брисање ограничења из овлашћења инструктора 1.000 

11. Дозвола пилота параглајдера  

11.1 Издавање дозволе  1.000 

11.2 
Упис овлашћења инструктора параглајдинга/тандем пилота/за летење 

моторним параглајдером 
1.000 



11.3 Издавање ауторизације испитивача 2.000 

12. Дозвола падобранца 

12.1 Издавање дозволе  1.000 

12.2 Упис категорије 1.000 

12.3 Упис овлашћења инструктора падобранства/помоћника инструктора 

падобранства/тандем инструктора 
1.000 

12.4 Издавање ауторизације испитивача/пакера падобрана 2.000 

13. Дозвола контролора летења/студента контролора летења  

13.1 Издавање дозволе контролора летења/студента контролора летења 5.000 

13.2 Упис овлашћења/додатног овлашћења/посебног овлашћења инструктора за 

обуку на радном месту (OJTI)/посебног овлашћења инструктора за спровођење 

обуке на синтетичком уређају за обуку (STDI)/посебног овлашћења 

процењивача 

2.000 

13.3 Издавање привремене ОЈТI ауторизације  2.000 

13.4 Продужење/обнова рока важења овлашћења за локацију 2.000 

13.5 

Продужење/обнова рока важења посебног овлашћења инструктора за обуку на 

радном месту (OJTI)/посебног овлашћења инструктора за спровођење обуке на 

синтетичком уређају за обуку (STDI)/посебног овлашћења 

процењивача/посебног језичког овлашћења 

2.000 

14. Дозвола особља које одржава ваздухоплов 

14.1 Издавање дозволе за одржавање ваздухоплова, на основу признате 

обуке/положеног испита, за А/Б1/Б2/Б3/Ц/Л категорију дозволе 
5.000 

14.2 Издавање Part-66 дозволе – додавање категорије А/Б1/Б2/Б3/Ц/Л 5.000 

14.3 
Издавање Part-66 дозволе – уклањање ограничења на основу признате 

обуке/испита/искуства, за А/Б1/Б2/Б3/Ц/Л категорије 
3.000 

14.4 Издавање Part-66 дозволе – иницијално, на основу JAR-66 дозволе за 

А/Б1/Б2/Б3/Ц/Л категорију 
2.000 

14.5 Продужење рока важења Part-66 дозволе 8.000 

14.6 Упис овлашћења у Part-66 дозволу – тип/група ваздухоплова, за А/Б1/Б2/Б3/Ц/Л 

категорију 
5.000 

14.7 Издавање Part-66 дозволе – Издавање извештаја о признавању испита, по 

захтеву за претходно признавање испита по члану 66.А.25(ц), за А/Б1/Б2/Б3/Ц/Л 

категорију 

20.000 

15. Дозвола ваздухопловно-техничког особља контроле летења 

15.1 Издавање дозволе  2.000 

15.2 Упис новог овлашћења за обављање послова из појединих специјалности 2.000 



15.3 Упис овлашћења инструктора 2.000 

15.4 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за обављање послова из појединих 

специјалности 
2.000 

15.5 Издавање ауторизације испитивача 2.000 

15.6 Продужење рока важења ауторизације испитивача 2.000 

16. Дозвола ваздухопловног диспечера (FD)  

16.1 Издавање дозволе 2.000 

16.2 Продужење/обнова рока важења дозволе  4.000 

17. Ауторизација пилота ученика/испитивача/процењивача/дупликат дозволе  

17.1 Издавање ауторизације пилота ученика  1.000 

17.2 
Издавање/продужење рока важења ауторизације испитивача/процењивача 

нивоа знања енглеског језика пилота ваздухоплова/контролора летења 
5.000 

17.3 
Издавање дозволе/сертификата/потврде ваздухопловног особља на новом 

обрасцу (дупликат) 
1.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 30.  

(члан 179. став 6. и члан 244. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Потврда о праву на обучавање ваздухопловног особља 

1. Центар за обуку приватног пилота (авион/хеликоптер/ваздушни брод) – PPL(A/H/As) 

1.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе приватног пилота 

(авион/хеликоптер/ваздушни брод) са припадајућим овлашћењима  

* У зависности од програма обуке на износ таксе се додаје и такса прописана 

у тач. од 7.1 до 7.31 

80.000 

1.2 
Измена потврде о праву на обучавање на основу одобрења програма за стицање 

овлашћења/сертификата  

по одобреном 

програму 

прописаном у 

тачкама од 7.1 

до 7.31 

1.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 3.000 

1.4 Периодична провера 40.000 

2. 
Центар за обуку професионалног пилота/транспортног пилота/пилота вишечлане посаде 

(авион/хеликоптер/ваздушни брод) – CPL(A/H/As)/ATPL(A/H)/MPL 

2.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе професионалног 

пилота (авион/хеликоптер/ваздушни брод), дозволе транспортног пилота 

(авион/хеликоптер) и дозволе пилота вишечлане посаде, са припадајућим 

овлашћењима 

 

500.000 



* У зависности од програма обуке на износ таксе се додаје и такса прописана 

у тач. од 7.1 до 7.31 

2.2 
Измена потврде о праву на обучавање на основу одобрења програма за стицање 

овлашћења/сертификата 

по одобреном 

програму 

прописаном у 

тачкама од 7.1 

до 7.31 

2.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 5.000 

2.4 Периодична провера 150.000 

3. Центар за обуку пилота једрилице (SPL)/пилота лаких ваздухоплова (једрилица) - LAPL(S) 

3.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе пилота 

једрилице/пилота лаких ваздухоплова (једрилица) 

* У зависности од програма обуке на износ таксе се додаје и такса прописана 

у тач. од 7.1 до 7.31 

30.000 

3.2 
Измена потврде о праву на обучавање на основу одобрења програма за обуку за 

стицање овлашћења 

по одобреном 

програму 

прописаном у 

тачкама од 7.1 

до 7.31 

3.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 1.000 

3.4 Периодична провера 8.000 

4. Центар за обуку пилота балона (BPL)/пилота лаких ваздухоплова (балон) - LAPL(B) 

4.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе пилота 

балона/пилота лаких ваздухоплова (балон) 

* У зависности од програма обуке на износ таксе се додаје и такса прописана 

у тач. од 7.1 до 7.31 

40.000 

4.2 
Измена потврде о праву на обучавање на основу одобрења програма за стицање 

овлашћења 

по одобреном 

програму 

прописаном у 

тачкама од 7.1 

до 7.31 

4.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 3.000 

4.4 Периодична провера 20.000 

5. Центар за обуку пилота лаких ваздухоплова (авион/хеликоптер) - LAPL(A/H) 

5.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе пилота лаких 

ваздухоплова (авион/хеликоптер) 

* У зависности од програма обуке на износ таксе се додаје и такса прописана 

у тач. од 7.1 до 7.31 

80.000 

5.2 
Измена потврде о праву на обучавање на основу одобрења програма за стицање 

овлашћења 

по одобреном 

програму 

прописаном у 

тачкама од 7.1 

до 7.31 



5.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 3.000 

5.4 Периодична провера 40.000 

6. 
Процена нивоа знања енглеског језика који се користи у комуникацији пилота 

ваздухоплова/контролора летења 

6.1 
Издавање потврде о праву на процену нивоа знања енглеског језика који се 

користи у комуникацији пилота ваздухоплова/контролора летења 
160.000 

6.2 Измена потврде о праву на процену због административне промене података 5.000 

7. Програми обуке за стицање дозволе/овлашћења/сертификата 

 7.1 ATP(A/H) интегрисани програм обуке 20.000 

7.2 ATP(A/H) модуларни програм обуке 15.000 

7.3 ATP(H)/IR интегрисани програм обуке  20.000 

7.4 CPL(A/H/As)/IR интегрисани програм обуке  20.000 

7.5 CPL(A/H/As) интегрисани програм обуке  20.000 

7.6 CPL(A/H/As) модуларни програм обуке  15.000 

7.7 PPL(A/H/As) програм обуке       10.000 

7.8 SPL програм обуке 10.000 

7.9 BPL програм обуке 10.000 

7.10 LAPL(A/H/S/B) програм обуке 10.000 

7.11 МPL интегрисани програм обуке  20.000 

7.12 IR(А/H/Аѕ) модуларни програм обуке 15.000 

7.13 Програм обуке за стицање овлашћења за летење на класи SEP(land) 10.000 

7.14 Програм обуке за стицање овлашћења за летење на класи MEP(land) 10.000 

7.15 Програм обуке за стицање овлашћења за инструментално летење на рути (EIR) 10.000 

7.16 
Програм обуке за стицање овлашћења за летење на типу 

авиона/хеликоптера/ваздушног брода/ваздухоплова са вертикалним узлетањем 
15.000 

7.17 Програм обуке сарадње вишечлане посаде (MCC) 10.000 

7.18 Програм обуке за стицање овлашћења за акробатско летење 5.000 

7.19 Програм обуке за стицање овлашћења за вучу транспарената 5.000 

7.20 Програм обуке за стицање овлашћења за ноћно летење 5.000 

7.21 Програм обуке за стицање овлашћења за летење у планинским пределима 8.000 

7.22 Програм обуке за стицање овлашћења за пробне летове 10.000 



7.23 
Програм обуке за стицање сертификата инструктора летења 

(авион/хеликоптер/ваздушни брод) – FI(A/Н/As) 
15.000 

7.24 
Програм обуке за стицање сертификата инструктора летења на класи авиона – 

CRI(A) 
15.000 

7.25 
Програм обуке за стицање сертификата инструктора летења на типу авиона са 

више пилота – TRI(A) и типу хеликоптера са више пилота – TRI(H) 
15.000 

7.26 
Програм обуке за стицање сертификата инструктора летења за инструментално 

летење (авион/хеликоптер/ваздушни брод) – IRI(A/H/As) 
15.000 

7.27 

Програм обуке за стицање сертификата инструктора за сарадњу вишечлане 

посаде (авион/хеликоптер/ваздушни брод/ваздухоплов са вертикалним 

узлетањем) – MCCI(А/Н/As/PL) 

15.000 

7.28 

Програм обуке за стицање сертификата инструктора летења на уређају за 

симулирање летења (авион/хеликоптер/ваздухоплов са вертикалним 

узлетањем) – SFI(A/Н/PL) 

15.000 

7.29 
Програм обуке за стицање сертификата инструктора на тренажеру 

(авион/хеликоптер) – STI(А/Н) 
15.000 

7.30 Програм обуке за стицање овлашћења за летење једрилицом у облацима 5.000 

7.31 
Програм обуке за стицање сертификата инструктора летења (једрилица/балон) 

– FI(S/В) 
5.000 

8. Центар за обуку инжењера летача (FE)/навигатора летача (FN) 

8.1 
Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе инжењера 

летача/навигатора летача 
310.000 

8.2 
Измена потврде о праву на обучавање на основу одобрења програма за стицање 

овлашћења инструктора инжењера летача/инструктора навигатора летача 

10.000 

по програму 

8.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 5.000 

8.4 Периодична провера 100.000 

9. Центар за обуку кабинског особља (STW/STD) 

9.1 Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе кабинског особља 215.000 

9.2 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 3.000 

9.3 Периодична провера 50.000 

10. Центар за обуку пилота ултралаких ваздухоплова 

10.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе пилота ултралаког 

ваздухоплова (са овлашћењем ULA/ULH/ULG/ULT/GYR) 

* У зависности од програма обуке на износ таксе се додаје и такса прописана 

у тачки 10.2 

45.000 

10.2 

Измена потврде о праву на обучавање на основу одобрења програма за обуку за 

стицање додатног овлашћења (ULA/ULH/ULG/ULT/GYR)/ овлашћења 

инструктора  

5.000 

по програму 



10.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 1.000 

10.4 Периодична провера 20.000 

11. Центар за обуку пилота параглајдера 

11.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе пилота параглајдера 

* У зависности од програма обуке на износ таксе се додаје и такса прописана 

у тачки 11.2 

23.000 

11.2 

Измена потврде о праву на обучавање на основу одобрења програма за обуку за 

стицање овлашћења инструктора параглајдинга/тандем пилота/за летење 

моторним параглајдером 

3.000  

по програму 

11.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 1.000 

11.4 Периодична провера 5.000 

12. Центар за обуку падобранца 

12.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе падобранца 

* У зависности од програма обуке на износ таксе се додаје и такса прописана 

у тачки 12.2 

23.000 

12.2 

Измена потврде о праву на обучавање на основу одобрења програма за обуку за 

стицање овлашћења помоћника инструктора падобранства/инструктора 

падобранства/тандем инструктора 

3.000 

по програму 

12.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 1.000 

12.4 Периодична провера 5.000 

13. Центар за обуку контролора летења/студента контролора летења 

13.1 
Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе контролора 

летења/студента контролора летења 
850.000 

13.2 Измена потврде о праву на обучавање 250.000 

13.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 5.000 

13.4 Периодична провера 150.000 

14. Центар за обуку особља за одржавање ваздухоплова (Part-147) 

14.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе за одржавање 

ваздухоплова – основна обука која обухвата једну категорију  

* Ако издавање потврде о праву на обучавање обухвата више од једне 

категорије/поткатегорије додаје се такса прописана у тачки 14.2 

200.000 

14.2 
Измена потврде о праву на обучавање – основна обука, додатна 

категорија/поткатегорија 

10.000 

по категорији/ 

поткатегорији 

14.3 Издавање потврде о праву на обучавање – обука за тип ваздухоплова 200.000 



* Ако издавање потврде о праву на обучавање обухвата више од једног типа 

ваздухоплова за једну категорију/поткатегорију додаје се такса прописана у 

тачки 14.4 

14.4 
Измена потврде о праву на обучавање – обука за тип ваздухоплова за  једну 

категорију/поткатегорију 
10.000 

14.5 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 5.000 

14.6 Периодична провера  50.000 

15. Центар за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења 

15.1 
Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе ваздухопловно-

техничког особља контроле летења 
300.000 

15.2 Измена потврде о праву на обучавање 20.000 

15.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 5.000 

15.4 Периодична провера 50.000 

16. Центар за обуку ваздухопловних диспечера 

16.1 
Издавање потврде о праву на обучавање за стицање дозволе ваздухопловних 

диспечера 
215.000 

16.2 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 3.000 

16.3 Периодична провера 50.000 

17. Центар за обуку ваздухопловно-метеоролошког особља 

17.1 
Издавање потврде о праву на обучавање за стицање потврде о обучености 

ваздухопловно-метеоролошког особља  
215.000 

17.2 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 5.000 

17.3 Периодична провера 50.000 

18. 

Центар за обуку спасилачко-ватрогасног особља/особља које пружа услуге земаљског 

опслуживања/аеродромских диспечера/особља које контролише исправност површина за 

кретање ваздухоплова 

18.1 

Издавање потврде о праву на обучавање за стицање потврде о обучености 

спасилачко-ватрогасног особља/особља које пружа услуге земаљског 

опслуживања/аеродромских диспечера/особља које контролише исправност 

површина за кретање ваздухоплова 

200.000 

18.2 Измена потврде о праву на обучавање 15.000 

18.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 5.000 

18.4 Периодична провера 50.000 

19. Центар за обуку из области обезбеђивања у ваздухопловству 

19.1 
Издавање потврде о праву на обучавање из области обезбеђивања у 

ваздухопловству 
220.000 



* Ако издавање потврде о праву на обучавање обухвата више од једног 

овлашћења додаје се такса из тачке 19.2 

19.2 Измена потврде о праву на обучавање на основу одобравања програма обуке 
20.000 

по програму 

19.3 Измена потврде о праву на обучавање због административне промене података 5.000 

19.4 Периодична провера 50.000 

 

 

 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 31.  

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

 

1. Уверење о градацији уређаја за симулирање летења 

1.1 Издавање уверења за уређај за основну обуку инструменталног летења (BITD) 40.000 

1.2 Издавање уверења за уређај за потпуно симулирање летења (FFS) 400.000 

1.3 Издавање уверења за тренажер летења (FTD) 300.000 

1.4 Издавање уверења за уређај за обуку летачко-навигационих процедура (FNPT) 200.000 

1.5 Издавање уверења за друге уређаје за обуку (OTD) 10.000 

2. 
Дозвола за коришћење уређаја за симулирање летења или друге врсте симулатора 

за обуку 

2.1 
Издавање дозволе за коришћење уређаја за основну обуку инструменталног 

летења (BITD) 
2.000 

2.2 Издавање дозволе за коришћење уређаја за потпуно симулирање летења (FFS) 10.000 

2.3 Издавање дозволе за коришћење тренажера летења (FTD) 7.000 

2.4 
Издавање дозволе за коришћење уређаја за обуку летачко-навигационих 

процедура (FNPT) 
5.000 

2.5 Издавање дозволе за коришћење других уређаја за обуку (OTD) 1.000 

2.6 
Издавање дозволе за коришћење симулатора или другог синтетичког уређаја 

за обуку контролора летења 
100.000 

2.7 
Издавање дозволе за коришћење симулатора рада техничке опреме 

којом се обавља преглед обезбеђивања 
100.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 32.  

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

 

1. Признавање дозволе издате у страној држави која није чланица EASA-e  



1.1 

Признавање дозволе приватног пилота (авион/хеликоптер/ваздушни брод) -

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

приватног пилота PPL(А/H/As) / професионалног пилота CPL(А/H/As) / 

транспортног пилота ATPL(А/H) 

135.000 

1.2 

Признавање дозволе професионалног пилота (авион/хеликоптер/ваздушни 

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

професионалног пилота CPL(А/H/As) 

270.000 

1.3 

Признавање дозволе транспортног пилота (авион/хеликоптер) ATPL(А/H) са 

припадајућим овлашћењима на основу стране дозволе транспортног пилота - 

ATPL(А/H) 

305.000 

1.4 

Признавање дозволе пилота лаких ваздухоплова 

(авион/хеликоптер/балон/једрилица) (LAPL-A/H/B/S) на основу стране 

дозволе 

80.000 

1.5 
Признавање дозволе пилота једрилице (SPL)/балона (BPL) са припадајућим 

овлашћењима на основу стране дозволе  
80.000 

1.6 

Признавање дозволе навигатора летача (FN) са припадајућим 

овлашћењима/инжењера летача (FE) са припадајућим овлашћењима на 

основу стране дозволе 

80.000 

1.7 
Признавање дозволе пилота ултралаког ваздухоплова са припадајућим 

овлашћењима на основу стране дозволе 
12.000 

1.8 
Признавање дозволе падобранца/пилота параглајдера са припадајућим 

овлашћењима на основу стране дозволе 
6.000 

1.9 
Признавање дозволе кабинског особља на основу стране дозволе кабинског 

особља/потврде кабинске посаде 
14.000 

1.10 Признавање дозволе ваздухопловног диспечера на основу стране дозволе 14.000 

2. Признавање овлашћења издатог у страној држави која није чланица EASA-e 

2.1 Признавање овлашћења за летење на класи авиона  
6.000 

по класи 

2.2 Признавање овлашћења за летење на типу авиона  
24.000 

по типу 

2.3 Признавање овлашћења за летење на типу хеликоптера  
12.000 

        по типу 

2.4 Признавање овлашћења за летење на типу ваздушног брода  
18.000 

по типу 

2.5 

Признавање овлашћења за инструментално летење 

* Такса се наплаћује само у случају када се признавање овлашћења врши 

независно од класе/типа 

8.000 

3. Признавање дозволе издате у страној држави чланици EASA-e  

3.1 
Признавање дозволе приватног пилота (авион/хеликоптер/ваздушни брод) - 

PPL(А/H/As) са припадајућим овлашћењима на основу стране дозволе  
10.000 



3.2 
Признавање дозволе професионалног пилота (авион/хеликоптер/ваздушни 

брод) - CPL(А/H/As) са припадајућим овлашћењима на основу стране дозволе 
20.000 

3.3 
Признавање дозволе транспортног пилота (авион/хеликоптер) ATPL(А/H) са 

припадајућим овлашћењима на основу стране дозволе 
30.000 

3.4 
Признавање дозволе пилота вишечлане посаде (MPL) на основу стране 

дозволе 
20.000 

3.5 
Признавање дозволе пилота једрилице (SPL)/балона (BPL) са припадајућим 

овлашћењима на основу стране дозволе 
5.000 

3.6 

Признавање дозволе пилота лаких ваздухоплова 

(авион/хеликоптер/балон/једрилица) (LAPL-A/H/B/S) на основу стране 

дозволе 

5.000 

3.7 Признавање дозволе кабинског особља на основу потврде кабинске посаде 5.000 

4. Признавање овлашћења/ауторизације издате у страној држави чланици EASA-e 

4.1 Признавање овлашћења уписаног у EASA дозволу 5.000 

4.2 Признавање ауторизације издате у држави чланици EASA-e 10.000 

5. Признавање обуке спроведене у страној држави која је чланица EASA-e 

5.1 
Признавање обуке и положеног теоријског испита за дозволу транспортног 

пилота (авион/хеликоптер) (ATPL Theory credit)  
10.000 

6. Дозвола контролора летења/студента контролора летења 

6.1 Признавање дозволе контролора летења са припадајућим овлашћењима 250.000 

6.2 
Признавање дозволе студента контролора летења са припадајућим 

овлашћењима 
150.000 

6.3 Признавање основне обуке контролора летења 30.000 

6.4 Признавање обједињене почетне обуке контролора летења  50.000 

6.5 
Признавање обуке за посебно овлашћење инструктора за обуку контролора 

летења на радном месту (OJTI) 
37.500 

6.6 
Признавање обуке за посебно овлашћење инструктора за спровођење обуке 

на синтетичком уређају за обуку (STDI) 
37.500 

6.7 Признавање обуке за посебно овлашћење процењивача 40.000 

6.8 
Признавање обуке освежења знања за инструктора за обуку контролора 

летења на радном месту (OJTI) и за процењивача 
15.000 

7. Признавање обука у области обезбеђивања у ваздухопловству 

7.1 Признавање основне обуке особља обезбеђивања 25.000 

7.2 

Признавање основне обуке руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству 

и лица која обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

25.000 



7.3 Признавање основне обуке инструктора за обезбеђивање у ваздухопловству 25.000 

7.4 Признавање посебне обуке особља обезбеђивања 20.000 

7.5 
Признавање посебне обуке осталих лица која обављају контроле 

обезбеђивања 
20.000 

7.6 

Признавање посебне обуке руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству 

и лица која обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

20.000 

7.7 Признавање обуке о значају обезбеђивања у ваздухопловству 8.000 

7.8 Признавање обуке у вези са значајем обезбеђивања у ваздухопловству 5.000 

7.9 
Признавање обуке контролора летења у области обезбеђивања у 

ваздухопловству 
20.000 

7.10 
Признавање обуке лица која су одговорна за заштиту, откривање, реаговање 

на сајбер напад и повратак система у стање пре сајбер напада 
20.000 

7.11 Признавање обуке лица у вези са заштитом од електронских претњи 15.000 

Привремено признавање (валидација) стране дозволе коју је издала држава која није чланица  

EASA-e или држава која није препозната по Part-FCL  

8. Дозволе - јавни авио-превоз и друге комерцијалне активности 

8.1 Валидација дозволе професионалног пилота (CPL) 56.000 

8.2 Валидација дозволе транспортног пилота (ATPL) 135.000 

8.3 Валидација дозволе навигатора летача (FE)/инжењера летача (FN) 70.000 

8.4 Валидација дозволе кабинског особља/потврде кабинске посаде 14.000 

9. Дозволе - некомерцијалне активности са овлашћењем за инструментално летење 

9.1 
Валидација дозволе приватног пилота са овлашћењем за инструментално 

летење (PPL/IR) 
20.000 

9.2 
Валидација дозволе професионалног пилота са овлашћењем за 

инструментално летење (CPL/IR) 
30.000 

9.3 Валидација дозволе транспортног пилота (ATPL) 50.000 

10. Дозволе - некомерцијалне активности без овлашћења за инструментално летење 

10.1 Валидација дозволе приватног пилота PPL 10.000 

10.2 Валидација дозволе професионалног пилота CPL 20.000 

10.3 Валидација дозволе транспортног пилота ATPL 30.000 

11. Дозволе – задаци ограниченог трајања 

11.1 Валидација пилотских дозвола за посебне задатке ограниченог трајања 30.000 

 



ТАРИФНИ БРОЈ 33.  

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

 

Другостепено разматрање здравствене способности 

1. Доношење одлуке по захтеву 30.000 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 34.  

(члан 206. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Одобрење страном авио-превозиоцу за транспорт опасне робе 

1. 
Издавање одобрења страном авио-превозиоцу за превоз опасне робе на 

територију Републике Србије и са територије Републике Србије 
120.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 35.  

(члан 215. став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Програм стручног оспособљавања лица која обављају послове у транспорту опасне робе у 

ваздушном саобраћају 

1. 
Одобрење програма стручног оспособљавања лица која обављају послове у 

транспорту опасне робе у ваздушном саобраћају 
5.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 36.  

(члан 216. став 3. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Овлашћење инструктора за транспорт опасне робе 

1. Издавање овлашћења инструктора за транспорт опасне робе 30.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 37.  

(члан 224. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Програм за обезбеђивање у ваздухопловству 

1. 
Програм оператера аеродрома који поседује сертификат (са прометом већим од 500.000 

путника у претходној календарској години) 

1.1 Издавање одобрења програма 260.000 

1.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада, увођења нове 

опреме или примене нових стандарда 
50.000 

1.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 



2.  
Програм оператера аеродрома који поседује сертификат (са прометом путника од 100.000 

до 500.000 у претходној календарској години) 

2.1 Издавање одобрења програма 130.000 

2.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада, увођења нове 

опреме или примене нових стандарда 
30.000 

2.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

3. 
Програм оператера аеродрома који поседује сертификат (са прометом мањим од 100.000 

путника у претходној календарској години) 

3.1 Издавање одобрења програма 50.000 

3.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада, увођења нове 

опреме или примене нових стандарда 
10.000 

3.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

4.  

Програм оператера аеродрома који поседује дозволу за коришћење аеродрома и који је 

намењен за обављање јавног авио-превоза, изузев аеродрома са којих се обављају 

искључиво локални летови  

4.1 Издавање одобрења програма 30.000 

4.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада, увођења нове 

опреме или примене нових стандарда 
6.000 

4.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

5.  

Програм оператера аеродрома који поседује дозволу за коришћење аеродрома и који није 

намењен за обављање јавног авио-превоза, као и аеродрома са којих се обављају 

искључиво локални летови 

5.1 Издавање одобрења програма 10.000 

5.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада, увођења нове 

опреме или примене нових стандарда 
2.000 

5.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

6. Програм оператера аеродрома који поседује сагласност за коришћење аеродрома 

6.1 Издавање одобрења програма 3.000 

6.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада, увођења нове 

опреме или примене нових стандарда 
1.500 

6.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

7. Програм авио-превозиоца који обавља редован и/или чартер авио-превоз 

7.1 Издавање одобрења програма 200.000 

7.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада или примене 

нових стандарда 
50.000 

7.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 



8. Програм авио-превозиоца који обавља ванредни авио-превоз, изузев чартер авио-превоза 

8.1 Издавање одобрења програма 80.000 

8.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада или примене 

нових стандарда 
20.000 

8.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

9.  

Програм оператера ваздухоплова који обавља јавни авио-превоз са сертификатом 

ваздухопловног оператера и програм оператера ваздухоплова који обавља посебне 

делатности у ваздушном саобраћају које се обављају уз накнаду 

9.1 Издавање одобрења програма 15.000 

9.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада или примене 

нових стандарда 
4.000 

9.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

10. Програм пружаоца услуга у ваздушној пловидби 

10.1 Издавање одобрења програма 150.000 

10.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада, увођења нове 

опреме или примене нових стандарда 
4.000 

10.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

11. Програм регулисаног агента 

11.1 Издавање одобрења програма 100.000 

11.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада, увођења нове 

опреме или примене нових стандарда 
20.000 

11.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

12.  Програм регулисаног снабдевача залихама намењених потрошњи током лета 

12.1 Издавање одобрења програма 50.000 

12.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада, увођења нове 

опреме или примене нових стандарда 
10.000 

12.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

13.  
Програм осталих субјеката одређених Националним програмом за обезбеђивање у 

ваздухопловству   

13.1 Издавање одобрења програма 50.000 

13.2 
Измена/допуна програма због измене/допуне процедуре рада или примене 

нових стандарда 
10.000 

13.3 Измена/допуна програма због административне промене података 1.500 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 38.  



(члан 226. став 8. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Одобрење за коришћење опреме којом се обавља преглед обезбеђивања 

1. Издавање одобрења за ручни метал-детектор (HHMD) 
5.000 

по комаду 

2. Издавање одобрења за метал-детекторску опрему (MDE) 
25.000 

по комаду 

3. Издавање одобрења за рендгенску опрему (XRY) 
30.000 

по комаду 

4. Издавање одобрења за систем за детекцију експлозива (EDS) 
50.000 

по комаду 

5. Издавање одобрења за опрему за детекцију трагова експлозива (ETD) 
15.000 

по комаду 

6. Издавање одобрења за систем за откривање течних експлозива (LEDS)  
25.000 

по комаду 

7. Издавање одобрења за скенер за преглед обезбеђивања  
50.000 

по комаду 

8. 
Издавање одобрења за откривање трагова експлозива помоћу паса за 

откривање експлозива (EDD) 

10.000 

по EDD тиму 

9. 
Издавање одобрења за опрему за детекцију експлозива и метала у обући 

(SED/SMD) 

10.000 

по комаду 

10. Издавање одобрења за опрему за откривање експлозивних испарења (EVD) 
15.000 

по комаду 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 39.  

(члан 227. став 5. и члан 244. став 5. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Контрола приступа, преглед обезбеђивања, надгледање и патролирање 

1. 
Обављање контроле приступа, прегледа обезбеђивања, надгледање и патролирање на 

аеродрому са прометом већим од 500.000 путника у претходној календарској години 

1.1 Издавање/продужење важења дозволе 2.500.000 

1.2 Измена дозволе 500.000 

1.3 Периодична провера 60.000 

2. 
Обављање контроле приступа, прегледа обезбеђивања, надгледање и патролирање на 

аеродрому са прометом од 100.000 до 500.000 путника у претходној календарској години 

2.1 Издавање/продужење важења дозволе 1.000.000 



2.2 Измена дозволе 50.000 

2.3 Периодична провера 40.000 

3. 

Обављање контроле приступа, прегледа обезбеђивања, надгледање и патролирање на 

аеродрому са прометом до 100.000 путника у претходној календарској години, односно за 

новоизграђени аеродром 

3.1 Издавање/продужење важења дозволе 100.000 

3.2 Измена дозволе 20.000 

3.3 Периодична провера 20.000 

4. 
Статус регулисаног агента, познатог пошиљаоца или регулисаног снабдевача залиха 

намењених потрошњи током лета 

4.1 Издавање/продужење важења одобрења за стицање статуса 80.000 

4.2 Измена одобрења за стицање статуса 16.000 

4.3 Периодична провера 20.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 40.  

(члан 231г став 4. Закона о ваздушном саобраћају) 

 

Издавање овлашћења за обављање послова одговорног руководиоца за обезбеђивање у 

ваздухопловству 

1. 
Издавање овлашћења одговорног руководиоца за обезбеђивање у 

ваздухопловству за оператера аеродрома који поседује сертификат 
50.000 

2. 

Издавање овлашћења одговорног руководиоца за обезбеђивање у 

ваздухопловству за оператера аеродрома који поседује дозволу за коришћење 

аеродрома и који је намењен за обављање јавног авио-превоза 

* Такса се не примењује на аеродроме са којих се обављају искључиво локални 

летови 

10.000 

3. 

Издавање овлашћења одговорног руководиоца за обезбеђивање у 

ваздухопловству за авио-превозиоца који обавља редован и/или чартер авио-

превоз 

50.000 

4. 

Издавање овлашћења одговорног руководиоца за обезбеђивање у 

ваздухопловству за авио-превозиоца који обавља остали ванредни авио-

превоз 

35.000 

5. 
Издавање овлашћења одговорног руководиоца за обезбеђивање у 

ваздухопловству за пружаоца услуга у ваздушној пловидби 
50.000 

6. 

Издавање овлашћења одговорног руководиоца за обезбеђивање у 

ваздухопловству за регулисаног агента, познатог пошиљаоца, регулисаног 

снабдевача залиха намењених потрошњи током лета и познатог снабдевача 

залиха намењених потрошњи на аеродрому 

30.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 41.  

(члан 231д став 8. Закона о ваздушном саобраћају) 



 

Инструктор у области обезбеђивања у ваздухопловству 

1. Издавање овлашћења 24.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 42.  

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

 

1. Дозвола за спровођење појединих послова унутар провере 

1.1 
Издавање дозволе/продужење важења за правно лице (валидатори 

обезбеђивања у ваздухопловству и друга правна лица) 
100.000 

1.2 
Издавање/продужење важења дозволе за физичко лице (валидатори 

обезбеђивања у ваздухопловству и друга физичка лица) 
50.000 

1.3 Измена дозволе 12.000 

1.4 Признавање страног документа о праву на спровођење провере 50.000 

 


