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У Београду, новембар 2011. године 

 



 

Инструкције за плаћање накнада за које је Законом прописано 

да се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства 
Републике Србије 

 

- страна 2 од 6 - 

Овим инструкцијама се ближе одређује плаћање накнада за које је чланом 241. став 1. 

тачка 1) Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10) прописано 

да се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: 

Директорат), а чија је висина прописана Правилником o висини накнада које се плаћају 

Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Правилник; 

„Службени гласник РС“, број 13/11). 

Приликом уплате предметне накнаде, потребно је навести назив правног лица, односно 

име и презиме физичког лица, које подноси захтев за чије је поступање сходно Закону о 

ваздушном саобраћају, прописано да се плаћа накнада Директорату. У колони „сврха 

плаћања“ налога за пренос или уплату обавезан је унос предмета плаћања накнаде, као 

и регистарске ознаке ваздухоплова или броја појединачног правног акта (потврде, 

дозволе или др.) на који се захтев односи.  

Предметне накнаде се уплаћују у динарима на следећи број текућег рачуна 

Директората код CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD, Нови Сад, филијала Београд: 

330-4011571-69 

са уносом једанаестоцифреног позива на број (одобрења). 

Позиви на број се разликују у зависности од предмета плаћања накнаде и утврђени су 

сходно члану/ставу/тачки/колони Правилника којим је прописана висина предметне 

накнаде и дати су у следећој табели: 

Члан Правилника Предмет плаћања накнаде Позив на број 

ПОЗИВИ НА БРОЈ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

Контакт телефон (за додатне информације): 011/292-7045 

Члан 3.  
Накнада за прибављање сагласности на систем управљања 

безбедношћу ваздухопловног субјекта 
0/00-03000000 

Члан 4. 
Накнада за прибављање одобрења за планирану промену у 

функционалном систему 
0/00-04000000 

ПОЗИВИ НА БРОЈ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ 

Контакт телефон (за додатне информације): 011/292-7045 

Члан 5.  
Накнада за издавање сертификата за пружање услуга у 

ваздушној пловидби 
5/00-05000000 

Члан 6. 
Накнада за признавање страног документа за пружање 

услуга у ваздушној пловидби 
5/00-06000000 

ПОЗИВИ НА БРОЈ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 

Контакт телефон (за додатне информације): 011/292-7097 

Члан 7. 
Накнада за издавање или измену оперативне дозволе авио-

превозиоца 
2/10-07000000 

Члан 8. став 1, 2, 3 и 4. 
Накнада за издавање потврде о оспособљености за 

обављање јавног авио-превоза 
2/10-08000000 

Члан 8. став 5. 
Накнада за продужење важења потврде о оспособљености 

за обављање јавног авио-превоза 
2/10-08050000 

Члан 8. став 6.  
Накнада за измену потврде о оспособљености авио-

превозиоца за обављање јавног авио-превоза 
2/10-08060000 

Члан 8. став 7. 
Накнада за спровођење провере испуњености услова за 

обављање јавног авио-превоза  
2/10-08070000 

Члан 9. став 1, 2. и 3. 
Накнада за издавање потврде о оспособљености за 

пружање услуга из ваздуха 
2/10-09000000 

Члан 9. став 4. 
Накнада за продужење важења потврде о оспособљености 

за пружање услуга из ваздуха 
2/10-09040000 

Члан 9. став 5. 
Накнада за измену потврде о оспособљености за пружање 

услуга из ваздуха 
2/10-09050000 

Члан 9. став 6. 
Накнада за спровођење провере испуњености услова за 

пружање услуга из ваздуха 
2/10-09060000 



 

Инструкције за плаћање накнада за које је Законом прописано 

да се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства 
Републике Србије 
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Члан Правилника Предмет плаћања накнаде Позив на број 

ПОЗИВИ НА БРОЈ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ АЕРОДРОМА 

Контакт телефон (за додатне информације): 011/292-7084  

Члан 10. став 1. тачка 1. 
Накнада за издавање дозволе за коришћење аеродрома за 

јавни авио-превоз са прометом већим од 1.000.000 путника 
2/40-10010102 

Члан 10. став 1. тачка 2. 

Накнада за издавање дозволе за коришћење аеродрома за 

јавни авио-превоз са прометом од 100.000 до 1.000.000 

путника 
2/40-10010202 

Члан 10. став 1. тачка 3. 
Накнада за издавање дозволе за коришћење аеродрома за 

јавни авио-превоз са прометом до 100.000 путника  
2/40-10010302 

Члан 10. став 1. тачка 4. 
Накнада за издавање дозволе за коришћење општег 

аеродрома и хелидрома на објекту  
2/40-10010402 

Члан 10. став 1. тачка 5. 

Накнада за издавање дозволе за коришћење посебног 

аеродрома, аеродрома за обуку, аеродрома за сопствене 

потребе и хелидрома 
2/40-10010502 

Члан 10. став 1. тачка 6. Накнада за издавање дозволе за коришћење летилишта  2/40-10010602 

Члан 10. став 1. тачка 7. Накнада за издавање дозволе за коришћење терена 2/40-10010702 

Члан 10. став 2. тачка 1. 
Накнада за измену дозволе за коришћење аеродрома за 

јавни авио-превоз са прометом већим од 1.000.000 путника 
2/40-10020102 

Члан 10. став 2. тачка 2. 

Накнада за измену дозволе за коришћење аеродрома за 

јавни авио-превоз са прометом од 100.000 до 1.000.000 

путника 
2/40-10020202 

Члан 10. став 2. тачка 3. 
Накнада за измену дозволе за коришћење аеродрома за 

јавни авио-превоз са прометом до 100.000 путника  2/40-10020302 

Члан 10. став 2. тачка 4. 
Накнада за измену дозволе за коришћење општег 

аеродрома и хелидрома на објекту 2/40-10020402 

Члан 10. став 2. тачка 5. 

Накнада за измену дозволе за коришћење посебног 

аеродрома, аеродрома за обуку, аеродрома за сопствене 

потребе и хелидрома 
2/40-10020502 

Члан 10. став 2. тачка 6. Накнада за измену дозволе за коришћење летилишта  2/40-10020602 

Члан 10. став 2. тачка 7. Накнада за измену дозволе за коришћење терена 2/40-10020702 

Накнада за спровођење провере испуњености услова за 

пружање услуга - аеродроми  
2/40-10030002 

Накнада за спровођење провере испуњености услова за 

пружање услуга - летилишта 
2/40-10030602 Члан 10. став 3. 

Накнада за спровођење провере испуњености услова за 

пружање услуга - терени 
2/40-10030702 

Члан 11. став 1 и 2. 

тачка 1. 

Накнада за издавање потврде за планску и техничку 

документацију за изградњу аеродрома за јавни авио-превоз 

са прометом већим од 1.000.000 путника 
2/40-11000102 

Члан 11. став 1 и 2. 

тачка 2. 

Накнада за издавање потврде за планску и техничку 

документацију за изградњу аеродрома за јавни авио-превоз 

са прометом од 100.000 до 1.000.000 путника 
2/40-11000202 

Члан 11. став 1 и 2. 

тачка 3. 

Накнада за издавање потврде за планску и техничку 

документацију за изградњу аеродрома за јавни авио-превоз 

са прометом до 100.000 путника 
2/40-11000302 

Члан 11. став 1 и 2. 

тачка 4. 

Накнада за издавање потврде за планску и техничку 

документацију за изградњу општих аеродрома и хелидрома 

на објекту 
2/40-11000402 

Члан 11. став 1 и 2. 

тачка 5. 

Накнада за издавање потврде за планску и техничку 

документацију за изградњу посебних аеродрома, 

аеродрома за обуку, аеродрома за сопствене потребе и 

хелидрома 

2/40-11000502 

Члан 11. став 1 и 2. 

тачка 6. 

Накнада за издавање потврде за планску и техничку 

документацију за изградњу летилишта  
2/40-11000602 



 

Инструкције за плаћање накнада за које је Законом прописано 

да се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства 
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Члан Правилника Предмет плаћања накнаде Позив на број 

Члан 11. став 1 и 2. 

тачка 7. 

Накнада за издавање потврде за планску и техничку 

документацију за изградњу терена 
2/40-11000702 

Члан 12. тачка 1. 

Накнада за издавање потврде за постављање објеката, 

инсталација или уређаја могу бити препрека - појединачни 

објекат 
2/40-12010102 

Члан 12. тачка 2. 

Накнада за издавање потврде за постављање објеката, 

инсталација или уређаја могу бити препрека - траса 

далековода 
2/40-12010202 

Члан 12. тачка 3. 

Накнада за издавање потврде за постављање објеката, 

инсталација или уређаја могу бити препрека - група 

објеката 
2/40-12010302 

Члан 13. тачка 1. Накнада за издавање потврде за постављање антена 2/40-13010102 

Члан 13. тачка 2. 

Накнада за издавање потврде за постављање објеката у 

заштитној зони радио-навигационих и 

телекомуникационих уређаја 
2/40-13010202 

Члан 14. став 1. тачка 1. 

колона (2) 

Накнада за издавање дозволе за пружање 1-2 услуге 

земаљског опслуживања  
2/40-14010102 

Члан 14. став 1. тачка 2. 

колона (2) 

Накнада за издавање дозволе за пружање 3-11 услуга 

земаљског опслуживања  
2/40-14010202 

Члан 14. став 1. тачка 1. 

колона (3)  

Накнада за измену дозволе за пружање 1-2 услуге 

земаљског опслуживања 
2/40-14010103 

Члан 14. став 1. тачка 2. 

колона (3)  

Накнада за измену дозволе за пружање 3-11 услуга 

земаљског опслуживања 
2/40-14010203 

Члан 14. став 2.  
Накнада за административне измене дозволе за пружање 

услуга земаљског опслуживања 
2/40-14020000 

Члан 14. став 3.  
Накнада за спровођење провере испуњености услова за 

пружање услуга и продужење важења дозволе 
2/40-14030002 

Члан 15. став 1. тачка 1. 

колона (2) 

Накнада за издавање дозволе за самоопслуживање у 

редовном и чартер авио-превозу, 1-2 услуге 
2/40-15010102 

Члан 15. став 1. тачка 2. 

колона (2) 

Накнада за издавање дозволе за самоопслуживање у 

редовном и чартер авио-превозу, 3-11 услуга 
2/40-15010202 

Члан 15. став 1. тачка 3. 

колона (2) 

Накнада за издавање дозволе за самоопслуживање у 

осталом јавном авио-превозу, 1-2 услуге 
2/40-15010302 

Члан 15. став 1. тачка 4. 

колона (2) 

Накнада за издавање дозволе за самоопслуживање у 

осталом јавном авио-превозу, 3-11 услуга 
2/40-15010402 

Члан 15. став 1. тачка 1. 

колона (3)  

Накнада за измену дозволе за самоопслуживање у 

редовном и чартер авио-превозу, 1-2 услуге 
2/40-15010103 

Члан 15. став 1. тачка 2. 

колона (3)  

Накнада за измену дозволе за самоопслуживање у 

редовном и чартер авио-превозу, 3-11 услуга 
2/40-15010203 

Члан 15. став 1. тачка 3. 

колона (3)  

Накнада за измену дозволе за самоопслуживање у осталом 

јавном авио-превозу, 1-2 услуге 
2/40-15010303 

Члан 15. став 1. тачка 4. 

колона (3)  

Накнада за измену дозволе за самоопслуживање у осталом 

јавном авио-превозу, 3-11 услуга 
2/40-15010403 

Члан 15. став 2.  
Накнада за административне измене дозволе за 

самоопслуживање 
2/40-15020000 

Члан 15. став 3.  

Накнада за спровођење провере испуњености услова за 

пружање услуга и продужење важења дозволе - 

самоопслуживање 
2/40-15030002 

ПОЗИВИ НА БРОЈ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА У ОДНОСУ НА ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И КОНТИНУИРАНУ ПЛОВИДБЕНОСТ ВАЗДУХОПЛОВА 

Контакт телефон (за додатне информације): 011/292-7063 

Члан 17.  
Накнада за издавање дозволе за обављање ваздухопловно-

техничке делатности одржавања  
2/30-17000000 

Члан 18.  
Накнада за издавање дозволе за обављање ваздухопловно-

техничке делатности производње  
2/30-18000000 

Члан 19. 
Накнада за издавање дозволе за обављање ваздухопловно-

техничке делатности пројектовања 
2/30-19000000 



 

Инструкције за плаћање накнада за које је Законом прописано 

да се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства 
Републике Србије 
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Члан Правилника Предмет плаћања накнаде Позив на број 

Члан 20. 

Накнада за издавање дозволе за обављање ваздухопловно-

техничке делатности обезбеђивања континуиране 

пловидбености 
2/30-20000000 

Члан 21. 
Накнада за измену дозволе за обављање ваздухопловно-

техничке делатности 
2/30-21000000 

Члан 22. 
Накнада за спровођење провере испуњености услова за 

обављање ваздухопловно-техничке делатности 
2/30-22000000 

Члан 23. 
Накнада за признавање страног документа за обављање 

ваздухопловно-техничке делатности 
2/30-23000000 

Члан 24.  
Накнада за издавање и мењање потврде о типу и за 

признавање страног документа о типу 
2/30-24000000 

Члан 25.  
Накнада за издавање и мењање потврде о генерисаној 

буци, признавање страног документа о генерисаној буци 
2/30-25000000 

Члан 26.  

Накнада за издавање и мењање потврде о емисији штетних 

гасова, ризнавање страног документа о емисији штетних 

гасова 
2/30-26000000 

Члан 27. став 1. Накнада за издавање потврде о пловидбености 2/30-27010000 

Члан 27. став 2. 
Накнада за обављање основног прегледа ваздухоплова 

ради утврђивања пловидбености 
2/30-27020002 

Члан 27. став 3. колона 

(2) 
Накнада за продужење важења потврде о провери 

пловидбености – Део-21 
2/30-27030002 

Члан 27. став 3. колона 

(3) 
Накнада за продужење важења потврде о провери 

пловидбености - остало 
2/30-27030003 

Члан 28. став 1. Накнада за одобрење и реализацију пробног лета 2/30-28010002 

ПОЗИВИ НА БРОЈ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА У ОДНОСУ НА ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ 

Контакт телефон (за додатне информације): 

   по  позивима на бр. који започињу са 2/50: 011/292-7077 или 292-7132 

   по  позивима на бр. који започињу са 2/51: 292-7132 

   по  позивима на бр. који започињу са 2/52: 292-7059 

   по  позивима на бр. који започињу са 2/53: 292-7077 

   по  позивима на бр. који започињу са 2/20: 292-7018 

Члан 29. став 1. 
Накнада за привремено признавање стране дозволе 

(валидација) 
2/50-29010002 

Члан 29. став 2. тач. од 

1 до 3, од 5 до 9. 
Накнада за признавање обуке 2/50-29020002 

Члан 29. став 2. тачка 

4. 
Накнада за признавање обуке – контролор летења 2/52-29020402 

Члан 30. став 1. тачка 1. 
Накнада за дозволу PPL(А/H), СPL(А/H), ATPL(А/H) и 

овлашћења IR(А/Н) 
2/50-30010102 

Члан 30. став 1. тачка 2. 
Накнада за упис овлашћења за летење на типу/класи 

авиона/хеликопотера 
2/50-30010202 

Члан 30. став 1. тачка 3. 
Накнада за продужење/обнова рока важења овлашћења за 

летење на типу/класи авиона/хеликоптера 
2/53-30010302 

Члан 30. став 1. тачка 4. Накнада за овлашћења/специјална овлашћења 2/50-30010402 

Члан 30. став 1. тачка 5. Накнада за инструкторска овлашћења / ауторизације 2/50-30010502 

Члан 30. став 1. тачка 6. Накнада за дозволу STW/STD, FE, FN и FD 2/50-30010602 

Члан 30. став 1. тачка 7. 
Накнада за дозволу пилота једрилице, слободног балона, 

ултралаког ваздухоплова 
2/50-30010702 

Члан 30. став 1. тачка 8. Накнада за дозволу пилота параглајдера и падобранца 2/50-30010802 

Члан 30. став 1. тачка 9. 
Накнада за дозволу контролора/студента контролора 

летења 
2/52-30010902 

Члан 30. став 1. тачка 10. Накнада за дозволу особља које одржава ваздухоплов 2/50-30011002 



 

Инструкције за плаћање накнада за које је Законом прописано 

да се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства 
Републике Србије 

 

- страна 6 од 6 - 

Члан Правилника Предмет плаћања накнаде Позив на број 

Члан 30. став 3.  
Накнада за издавање дупликата / новог обрасца дозволе 

ваздухопловног особља 
2/53-30030000 

Члан 31. став 1. тач. 

1,2,4-15. колона (2) и (3) 

Накнада за издавање потврде о праву на обучавање 

ваздухопловног особља чији послови непосредно утичу на 

безбедност ваздушног саобраћаја 
2/51-31010000 

Члан 31. став 1. тачка 3. 

колона (2) и (3)  

Накнада за издавање потврде о праву на обучавање 

ваздухопловног особља – центри за обуку контролора 

летења 
2/52-31010300 

Члан 31. став 1. тач. 

1,2,4-15. колона (4) и 

став 2.  

Накнада за измену потврде о праву на обучавање 

ваздухопловног особља чији послови непосредно утичу на 

безбедност ваздушног саобраћаја 
2/51-31000004 

Члан 31. став 1. тачка 3. 

колона (4) и став 2.  

Накнада за измену потврде о праву на обучавање 

ваздухопловног особља – центри за обуку контролора 

летења 
2/52-31000304 

Члан 31. став 3. тач. 1,2, 

4-15.  

Накнада за продужење важења потврде о праву на 

обучавање ваздухопловног особља чији послови 

непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја 
2/51-31030002 

Члан 31. став 3. тачка 3.  

Накнада за продужење важења потврде о праву на 

обучавање ваздухопловног особља - центри за обуку 

контролора летења 
2/52-31030302 

Члан 31. став 4. колона 

(2) 

Накнада за издавање потврде о праву на обучавање 

ваздухопловног особља чији послови посредно утичу на 

безбедност ваздушног саобраћаја 
2/20-31040002 

Члан 31. став 4. колона 

(3) 

Накнада за продужење важења потврде о праву на 

обучавање ваздухопловног особља чији послови посредно 

утичу на безбедност ваздушног саобраћаја 
2/20-31040003 

Члан 31. став 4. колона 

(4)  

Накнада за измену потврде о праву на обучавање 

ваздухопловног особља чији послови посредно утичу на 

безбедност ваздушног саобраћаја 
2/20-31040004 

Члан 32. став 1. и 2. 
Накнада за издавање, продужење важења или измену 

потврде здравственој установи 
2/51-32120000 

Члан 32. став 3. и 4. 
Накнада за издавање, продужење важења или измену 

потврде лекару 
2/51-32340000 

ПОЗИВИ НА БРОЈ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА ИЗ ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

Контакт телефон (за додатне информације): 011/292-7018 

Члан 33. став 1. колона 

(2) 

Накнада за издавање одобрења на програм за обезбеђивање 

у ваздухопловству  
2/20-33010002 

Члан 33. став 1. колона 

(3) и (4) 

Накнада за измену/допуну одобрења на програм за 

обезбеђивање у ваздухопловству  
2/20-33010000 

Члан 33. став 2.  

Накнада за проверу испуњености услова за издавање 

одобрења на програме кетеринг службе, регулисаног 

агента и овлашћене поштанске службе 
2/20-33020002 

Члан 34. колона (2).  
Накнада за издавање дозволе за обављање прегледа 

обезбеђивања у ваздухопловству 
2/20-34010002 

Члан 34. колона (3)  
Накнада за измену дозволе за обављање прегледа 

обезбеђивања у ваздухопловству 
2/20-34010003 

ПОЗИВИ НА БРОЈ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА  

Члан 35. став 1. 
Накнада за издавање, продужење важења или измену 

дозволе за спровођење појединих послова унутар провере 
0/00-35010000 

Члан 35. став 2. 
Накнада за признавање страног документа о праву на 

спровођење провере 
0/00-35020000 

За додатне информације или питања можете се обратити на контакт телефон наведен у 

претходној табели (наведени контакт телефони по областима на коју се односе 

предметне накнаде) или путем електронске поште на e-mail: naknadedcv@cad.gov.rs    


