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'■ j / r w k i ^ - o . , ,--------^ c o ĐČm)Bv члана 242.став 1. Закона o ваздушком саобраћају („Службени
гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 - др. закон), члана 40, став 1. и 2. 
Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005), и чланова 
72, став 5. и 68. сгав 1. Закона о транслорту опасног терета („Службени гласник РС“, 
број 88/10)

Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
доноси

ТАРИФУ ТАКСИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ

Опште одредбе

Члан 1.
Овом тарифом уређује се висина таксе за услуге које пружа Директорат 

цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту. Директорат), у складу 
са одредбама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 
57/11, 93/12, 45/15 и 66/15) и Правилника о методологији и начину утврђивања 
трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС” бр, 14/13, 25/13 -  исправка и 

, 99/13). ’ ^
Члан 2.

Висина таксе за услуге које пружа Директорат утврђује се Тарифом такси за 
пружање услуга (у даље.м тексту; Тарифа).

Износи такси наведени у Тарифи су изражени у динарима.
Ако се плаћање таксе врши из иностранства у страној валути, прерачунавање 

проиисаног динарског износа у одговарајућу валуту врши се по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан подношења захтева.

Члан 3.
Обвезник таксе за услуге које пружа Директорат је подносилац захтева, односно 

физичко или правно лице у чију се корист врши услуга.

Члан 4.
За поступање по захтеву, такса се плаћа пре извршења услуге,

Члан 5.
Када се једним захтевом тражи пружање више услуга из делокруга рада 

Директората које су наведене у Тарифи, за сваку услугу која је предмет захтева плаћа 
' се такса у складу са Тарифом.

Члан 6.
I Уколико је за поступање no захтеву неоп.ходно да Директорат обави радње из
I  делокруга свог рада ван територије Републике Србије по било ком тарифном броју,

подносилац захтева је у обавези да сноси трошкове настале у вези са предметним 
поступањем (трошкови превоза, дневница и смештаја за овлашћена лица 
Директората),
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Члан 7.
Висина накнаде за услуге провере стручне оспособљености ваздухопловног 

особља за лице које је ангажовано за вршење те провере и које није запослено у 
Директорату, износи 50% од утврђене таксе за практични испит или процену 
оспособљености изТарифе.

Висина накнаде за услуге провере стручне оспособљености ваздухопловног 
особља у циљу продужења, проширења или обнове дозволе, овлашћења или 
ауторизације за лице које је ангажовано за вршење те провере и које није запослено у 
Директорату, износи 30% од утврђене таксе за ту проверу из Тарифе.

Члан 8.
Ако је од дана подношења захтева за пружање услуге до дана обрачуна висине 

таксе за ту услугу дошло до промене Тарифе, услута се наплаћује по Тарифи која је 
била на снази у време подношења захтева.

Члан 9.
Даном ступања на снагу ове Трифе, престаје да важи Правилник о висини 

накнада које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије 
(„Службени гласник РС’ бр. 13/11) осим чланова 36. 37. и 38.

Члан 10.
Ова Тарифа ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

 ̂ гласлику Републике Србије”.

Г - БЕЗБЕДНОСТ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ

ТАРИФНИ БРОЈ 1
СИСТБМ  УПРАВЉ АЊ А БЕЗБЕДНОШ ЋУ
(члап 16. став 4, Закона о ваздушиом саобраћају)

Е Сагласносг иа ciic iе.ч упраељан.а безбс.гшошћу (SMS)

, 1-1 Сагласиост iia SMS пружаоцу >’сл)та у ваздушној пловидби са плп без центра за обуку ваздухопловног особ.га 100.000

1-  ̂ Сагласност iia SMS oneparepa аеродрома/хелидрома за који се издаје сертификат 100.000

1-3 Сагласност Fia SMS самосталном цеитру за обуку ваз.аухопловног особ.л.а 50.000
1.4 Измснс SMS 20 000

1.5 Допур1е 5М5 10 000

1 ТАРИФНИ БРОЈ 2
УВО ЂЕЊ Е ПРОМЕМА У Ф УНКЦИОНАЛНИ СИСТЕМ  

(Члан 18. став 3- Закона о ваздушно^! саобраћају)

[ 1. Одобрен.с за n.iiannpaiiy прочсну у функцнонално.ч скстему пружаоца усдуга у вазаушној п.ловилби 50.000

' 2. Прнбаал.ан.е одобрс!1»а за планирану npoteiiv  Maibcr обнриа у фупкипопалном спетему омератера aeponpo.tia

2.1 Онератер аеролрома са сертифнкато.м 20.000

 ̂ 2.2 Оператер аеродрома са дозволом за коржнћсн.е 2.000
j  Одобраваљс пронена у фупкш1а и а т 10м систему којс сс не упнсују у сертнфнкат ваздухопловног .

' опсратсра_______________________________      2.500



II ~ ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ

ТАРИФНИБРОЈ )
ИЗДЛВАЊ1^ ИЗМЕНА И ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА 

(Члан 66. став 4, Закона о иа-Јдушном саобраћају)

Н_____ 11адава1нс ii in>icna ссргнфикага за пружање услуга у ваздушпој пловндбн

Издаван.е сергнфиката за пружан,е све четири услуге (ATS, CNS, МЕТ к AIS) 500.000

1.2 Издава1ае серп1(|)иката за пружање једне услугс- (ATS или CNS или МЕТ илн AfS) 250.000

1.3 Из, ј̂сна сертифнката за пружање све четири услу! е (ATS, CNS, МЕТ и AIS) 250.000

1.4 Из,мена сертифнката за иружагве једне услуге (ATS нли CNS илн МЕТ нли AIS) 125.000

ТАРИФНИ БРОЈ 2
ПРИЗНАВ/МЕЕ С ТРА Н О Г СВРТИФИКАТА ЗА ПРУЖЛН ј Е УСЛУГА У ВА ЗД У Ш Н О Ј ПЛОВИДБИ

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

ј Г Внсина накнвдс за призпдвање страиог сертпфпката за пружање услуга у ваздуишој пловидби 500.000

П1-ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

ТАРИФНИ БРОЈ 1
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАИПпЕЊЛ И НСТРУКГО РУ ЗА ТРАНСПОРТ О ПА СН ОГ ТЕРЕТА У ВАЗДУШ НОМ

САОБРАЋАЈУ
(Ч.аан 68. Закона о транспорт}- опасног терета)

, Издавање одобрси.а :ia транспорт опаеног терета на територију Реп\бл11ке Србнје ii са^з^нтопије I
I Републнкс CpOitjc___________________________________ ~ ~______________________________________ ј

ТАРИФНИ БРОЈ 2
ЗА ИЗДАВАЊЕ О ВЛАШ Ћ ЕЊ А  И НСТРУКТО РУ ЗА ТРАНСПОРТ О ПА СН ОГ ТЕРЕТА У ВАЗДУШ НОМ

САОБРАЋАЈУ
(Члан 72. Закоиа отранспорту опаспог терета)

I 1. [~Иадавање онлашћеп.а чнструктору~зд^анспорт опзсног терст^у ваздушном саобраћају 20.000

ТАРИФНИ БРОЈ 3
ОПЕРАТИВНА ДОЗВОЛА 

(Члаи 83. став j. Закона о ваздушном саобраћају)

E
l. 11здавап)С опсрлтнппс дозволс 100.000

Z, Изисиа оперативпс ло:јво.нс 5.000

ТАРИФНИ БРОЈ 4
' ИЗДЛВАЊЕ СЕРТИФИКАТЛ ВЛЗДУХОПЛОВР10Г ОПЕРАТЕРА

(Члан 86. став 2. Закоиао вазлушном саобраћају)

I 1. Фиксни дсоза издаваи>с сертнфнката ваздухопловиог оператера 100.000
' 2. Промеиљнви део; 3 + 4 + 5

3. Ваздухонлов одређеног тнпа са највећо.м ссртнфнковаиом масом иа полетаЈку

3.! акоје масаман,а од 5.700 kg 300.000

3.2 акоје маса од 5.700 kg до 40.000 kg 500.000

3.3 акоје маса преко 40.000 kg 700.000

4. Осталн ваздухон-пови iicror тива
4.i акоје маса ман>а од 5.700 k g .....................................................................................................................  по ваздухоплову 60.000

4.2 акоје маса од 5.700 kg до 40.000 к е ......................................................................................................... no ваздухоплову 90,000

4.3 акоје маса преко 40.000 k g .....................................................................................................................  по ваздухоплову 120.000

5. Поссбно ов.чашћеп.е
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I ,_______ ^
5.1 Прев1)з njTFiHKa 150,000

5.2 Превоз робе________________________    150,000

5.3 Хитан мед|1Ш111скн превоз (HEMS) 100.000

I 5.4 Превоз онасног терета 80.000

5.5 Продужени лолет ваздухоилова (ETOPSJ 80.000

5.6 Полетарне у услоЕЈИма CMaiieiFe нидљивости (LVTO) 50.000

5.7 Прилаз и с.петан,е у услогшма смаЕвене вндљ^гвости 50.000

5.8 ЛстеЕве у виздунЈном простор)- са смаЈненнм нормама вертикалног раздаајања (RVSM) 50.000

5.0 За навигацијску сиецификацију за PBN (RNAV, RNP) 50,000

5.10 Летење у ваздушгсом простору у ко.ме се захтевају посебнс навигацнонс карактеристике (MNPS) 50.000

 ̂ 5.11 За стрмс прллазе 50.000

' 5.12 С.зетан.е на к-раткс полетпо-слетне стазе 50.000

5.13 Полручје летењ а...................................................................................................................................................  поподручју 50.000

 ̂ 5.14 Корншћење података ii документаинје слсктронском облику (EFB) 100,000

5.15 Летовн са снстемом за HoliHo оемаЈрање (NVIS) 50.000

5.16 Летхелнкоптера уз корЈ!ш11ен,е хеликолтерске аизалиие (НПО) 100 000
■------------'---------------- ---------- — -- ---- ---- ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 1_ _ ---------- -

ТАРИФНИ БРОЈ 5
И.ЗМЕНА СЕРТИФИКАТА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОПЕРЛТЕРЛ 

(Члан 86, став 2. Закона о ва-здушком саобраћају)

1. > гтнс повог !за:Шухо1Ј.лова

1. I ВаздухошЈов одређеног тнпа са највећом сертнфнкованом масом на полетатву мањом од 5,700 kg 300.000

ј 1.2 ВазДЈОсоилои одређеЈГОг З'нна са најнећом сертификованом масом на по.летаЈву од 5.700 kg до 40.000 kg 500,000

' 1.3 Ваздухоплои o.apcljCHOi- типа са највеГзом сертификованом масом на полетању преко 40.000 kg 700.000

2. Упнс iiOBC регнстарск-е ознаке тнпа ваздухол.нова којн је всћ унпсан у сертификат

2 .1 13лздухо1иЈов одређсног тина са најиећом серткфикованом масом на ш^летању мањом од 5.700 kg 60.000

2.2 Ваздтаоплоп одрсђсног типа са најиећом сертифнкоааном масом на по.летању од 5.700 kg до 40.000 kg 90,000

2.3 Ваздухоплов олређеног гнпа са Јтајзећом сертнфикованом масом на полетању преко 40.000 kg 120.000

J, Упис посебног ов.Н‘Л|пћсн,а

3.1 Превоз 0x0301ка 150.000

3.2 Превозробе 150.000

3.3 Х!!тан медишшски превш (HEMS) 100.000

Ј.4 Превоз опасиог терета 80.000

3.5 Продуженн долст вазду.хошгона (ETOPS) 80.000

3.6 Полетање у ус.ло!Јима c.MaibCuc внд.'1,ивостн (LVTO) 50.000

3.7 Пршгаз и cJiCTaihc у услопнма смањене видљшјостн 50.000

3.8 Летсн.е у вазпуш!Јом простору са смањеннм пормама вертикапног раздвајања (RVSM) 50.000

3.9 Ja навигацијску спепнфнкацију за PBN (RNAV, RNP) 50.000

3.10 Летен,е у ваздушиом просторЈ' у коме се захтсвају посебне навитацноне карактернстнке (MNPS) 50.000

3.11 За стрмс прилазе 50.000

J.12 Слетање на кратке полеЈНо-слетне стазе 50.000

3.13 Подручије летења 50.000

3.14 Коришћењс полатака ii ,аок-умента1!ИЈе у е,тектроиском облику (EFB) iOO.OOO

3.15 ЛетоЈШ са снстемом за ноћно осматрање (NVIS) 50.000

3.16 Лет хеликоптора уз коришћен.е хеливдптсрске дизаинце (НИО) 100.000

4. Адмннпстратнпнс iijmciic Сертнфнката 5.000

ТАРИФНИ БРОЈ 6
ИЗДАВЛЊЕ П ОТВРДЕ О ИСПУЊ АВАЊ У УСЛОВА ЗА ОБАВЉ АЊ В П О СЕБН И Х  ДЕЛАТНОСТИ

(Ч.лан 95. став 3. Закона о ваздушном саобраћају)

 ̂ Фпкспи дсо за (iTniinan.c потврдс о псчун,ава1ну услова за обављ ањ е поесбних делатиости  у ватдутпом  
ј ■ саобраћдју   '_

ј 2. Промсшпивп jico; 3 -г 4 -i- 5



3. \ п 1!с црпс рсј истарскс ознаке типа вазлухоплова који је већ уписаи у сертификат

J-i Вазлухоплов одређе1Ј01' типа са Ешјвећом сертификованом масом на полетању мањом од 5,700 kg 50.000

■ 3.2 Ваздухоплов олређишг тппа са г;ајвећом сертифнкованом масо.м на полетању од 5.700 kg до 40.000 kg 150.000

3.3 )Зазду.ч-оплоп одређеног типа са највећом сертнфикованом масом на полетању преко 40.000 kg 250,000

4. 5'mic опалнх иаздухоп.чови nciorTima
^ j Ваздухоплоп одређеног тлна са највећом сертификованом

' масом напо.летању мањом од 5.700 kg ......................... ........................................................................... no вазлухоплову ^О.ООО
^ 2 Вазду.соплов одређсног типа са najBelioM сертнфикованом

' масом на 1толетаљу од 5.700 kg до 40.000 kg ............................ ............................................................... no вазлухоплову ^^.000
^ Ваздухон.вов олрсђеноЈ' типа са најнећом сертнфнковано.ч

масом на полетању преко 40.000 kg .................. ................... ........................... ....................... .......  no ваздухоплову О̂О.ООО
5. Уш1С Ш|ссб|шг овлвшћсн.а
5.1 Калибража 113 ваздуха 100.000

6.2 По врстн }’слуге из ваз.лу.ха (нзузев калибраже нз ваздуха) 15.000

5.3 Продужепи долет ваздухоплова(Е'ГОР5) 80.000

5.4 Полетан.е у ус,лови.ма cMaibeiic внл,л.1шос™ (LVTO) 50.000

5.5 Прилаз н слетаи,е у условнма с.маНЈСне вндлјИвости 50.000

5.6 Летење у ва.;шушном просзору са смањени,м пормама вертнкалиог раздвајања (RVSM) 50.000
------------------------      — '— — ’--------------------------------------------------------------------------------—   —  —̂    — ^ ^ — ’---------------------------------------------------------------------------------------------------- .— ^ ^  --------------

5.7 За иавнгашгјску спецнфнкацију за PBN (RNAV, RNP) 50.000

5.8 Летен.е у ааздушно.м простору у коме се захгевају поссбне нашшационе карактеристпке (MNPS) 50.000

5.9 За стрме при-лазе 50,000

5.10 Слетање на кратке полетно-слетне стазе 50.000

5.11 Подручје летења ................................................................................................................. ..................................  ло подручју 20.000

5.12 Коришћен.е иодатака и докумептацнје у електронском об-пику (EFB) 50.000

5.!3 Летови сасистсмом за HoiiHoocMaTpaH.e{NV(S) ' 50.000

ТАРИФНИ БРОЈ 7
ИЗМЕНЛ П ОТВРДЕ О ИСП УЊ АВАЊ У УСЛОВА ЗА ОБАВЈЕАЊЕ П О СЕБН И Х  ДЕЛ.ЛТНОСТИ

(Члан 95. став 3. Закопа о ваздушно.м саобраћају)

1, У пие новог ваздухоплова

1.1 Ваздухоплов одрсђеног типа са пајвећо.ч сертификованом масом па полетању мањом од 5.700 kg 50.000

1.2 Ваздухоплов одређеног тппа са највећом сертпфикованом масом на полетању од 5.700 kg до 40.000 kg 150.000

1.3 Ваздухоплов одрсђеног типа са највсћом сертнфиковано.м масои на по.кетању преко 40.000 kg 250.000

2. Упчс новс pmicTapcK’c ознаке тнпа ваздухоплопа којн ]с већ уинсан у сертлфикат

2. i Ваздухоитов одређеиог тппа са највећом сертнфикованом масом на полетању мањом од 5.700 kg 20,000

2.2 Вазду.хоплов одређеног тппа са најиећом сертнфикованом масом iia лолстању од 5.700 kg до 40.000 kg 50,000

2.3 Ваздухоплов одређеног гипа са п.зјвсћом сертнфикованом масом на полета1ву преко 40.000 kg 100.000

3, Упис посебног (ш.'1ашћси>а

1. Калнбража пз ваздуха 100.000

2. По нрсти услуге ит ваздуха (пзузев калнбраже нз пдзду.ча) 15.000
■ --------- ------------ ----------—---------- -------- - - - -  - - ------- — ----- ----------- ------------------------------------------------------------------------------------ ---

3. Продужепн долст вазду.хошшва (CTOPS) 80,000

4. Полетање у услопнма сма1кене видљнкостп (LVTO) 50.000

5. Прилаз н сдетаље у условима смањене вндљивасти 50.000

6. Лете1ке у ваздушном простору са смањеним норма.ма аертикалног раздваја^ва (RVSM) 50.000

7. За навпгаипјску специфнкашџу за OBN (RNAV, RNP) 50.000

8. JlcTCHie у иазлушном простору у комс се захтевају посебис навнгационе карактеристике (MNPS) 50,000

9. За стр.че ири.пазе 50.000

Ш, Слетање на кратке лолетно-слетне стазе 50.000

11, По подручју 20.000
-   — —̂  ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ̂ ^   — - —  --------------------------------------------- --------------- ---------------------------- ; -----------------------------------

)2. Коришћен,с података ii документапнје }■ електронском облику (EFB) 50.000

13. Летовн са спсте.мом за ноћно осмазрање (NVIS) 50.000

4, .Лдмниистративпс iitmciic Потердс   2.500
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IV - АЕРОДРОМИ  

ТАРИФНИ БРОЈ 1.
ИЗДАВАИ.Е С ВРТИ Ф И КА ТА, ДО ЗВОЛЕ И САГЛАСНОСТИ ЗА КО РИ Ш Ћ ЕЊ Е АЕРОДРОМ А

(члан !07, стаи 4, Закоиа о вазДЈИЈ!10м саобраћају)

1. Излава1ве ссртнфиката, лозволе и сагласности за корншВењс

I I Аеродрома за који се издаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом већим од i.000.000 ,
' путника iwis 50.000 то1[а робс годишње ' '

. ^ .Лсродро.ма за који сс излаје сертификат за јави!! авио-превоз са пројектованим прометом већим од iOO.OOO до , „„„
' 1.000.000 путника и,г1Н од 20.000 до 50.000 тона робе тодишње ' '

I „ Аерсдрома за којн се излаје сертификат за јавни авио-превоз са пројектованим прометом до 100.000 лутника 
' И.ти до 20,000 TOiia робс годиш1г>е  _̂_

1.4 Хелидро.ма за коЈн се издаје еертификат iOO.OOO

1.5 Аеродрома/хелнодроиа за који се издаје дозвоЈга 40.000

1.6 ' Аеродром/.чапиодролга за којгг се издајс саглаеност 20.000

1.7 Издава5ве .дозполе за коригићење аеродрома за аеродром који лоселује сагласност за коришћеи.е 20.000

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
И ЗМ ЕНА ДО ЗВОЛЕ И СЛГЛАСНОСТИ ЗА КОРИШ Ћ ЕЊ Е А ЕРО ДРОМ А  

(члагг 1 i !. став 4. Закона о ваздушном саобраћају)

!. Измсна ссрг||ф |1ката, дозво.че н сагласиосз л за коришћењс
j j За ггзмену ссртификата за аеродром за јавни авио-превоз са прометом већим од 1,000,000 путника или 50.000
■ тогја робе гг>дншн,е______________________________________________________________________________  '

j ,  За измену сертггфггката за асродром за јавни авио-лревс)з са промето.м aehiiM од lOO.OOĐ до 1.000.000 ПЈТника нлгг
од 20.000 ло 50.000 тогга робе годшдње____________________________________________________  '

I ^ За ггзмеиу сертифнката за аеродром за Јавии авгго-ггрсвоз са прометом до 100.000 путника или до 20,000 тона 
■' робе годиш1не_______________________________________________________________________  '

1.4 За нзменусертгггјгиката .челггдрома 10.000

! .5 За из.мену дозволе за кориигћегке аеродрома 4,000

1.6 За пзмснусагласиостн закоришћењеаероарома , 2.000

1 ТАРИФНИ БРОЈ 3.
ПРСНОС ДОЗВОЛЕ И САГЛАСНОСТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМА 

(ч-чан 112. став 3. Закока о ваздушном саобраћају)

1, Прснос ссртификата, дозволс н сагласности за коришћсгке ________________________
j j Аеролрома за који се ггздаје серпгфикат за јавни авно-превоз са пројектованим прометом већим гзд 1.000.000 ^
■ путника ПјЗИ 50.000 тогза робе годнгиње_______________________________________ ______________________________________

. „ Аеродрома за гдаји се нздаје сертификат за јагЈНИ авгго-превоз са пројектоваггим прометом пећим од 100.000 ао
' 1.000.000 путнига нли од 20.000 до 50.000 тона робе годишгае________________________________ ________________________

. „ Аеродрома за који се нздаје сертнфикат за Јавнн авно-превоз са ггројектованим тгро^гетом до 100,000 иутника
пли до 20.000 тона робе |~одишн,е ___________________________________________________ _______________

1.4 Хелиодролга за коЈи сс издаје ссрти(1)нкат _________________________________________ _ 25,000

1.4 Асродрома/хЕЈггголрома за коЈн се издаје дозвола__________________________________ __________________________

1.5 Аеролрима/хелнодрома 30 којн сс нздаје саг.ласност __________________________________  5.000

ТАРИФНИ БРОЈ 4,
ОДОБРЕЊ Е ДОКУМ ЕНТАЦИЈЕ ■

(чпан 1 16. став 3. Закона о ваздушном саобраћају)

|
Одвбрсњс тсхиичке и бсзбсдггосне докумеитаиијс којом се доказујс одржавањс прнхватл,ивог навоа безбсдЈгости
вазду|||иог саобраћаја и обезбећпван,е у гааздухоп.човсгву ______________________________  _________

1.1 Аеродром за кој и се издајс сертификат___________________________________ _____________________________
t .2 Аеродром за којн сс пздаје дозвоЈга за коришћење____________________________________ ______ _________________

) .3 Аеродром за који се пздаЈе сагласност за коригнћење____________________________ ______ ______________________

1.4 Аеродрохг за који се издаје дозвола, а већ носедује саг'лас1гост за корингћеп^е



ТАРИФНИ БРОЈ 5.
ОДОБРЕЊ Е ДОКУМ ЕНТАЦИЈЕ 

(чЈшн i i6 , став 6 . Закоиа о ваздуцшом саобраћају

I. Пропсра мосле Нјв[НпстЈе^1згради^догралљ е, зд аптаи н јТ Ј^^  ........... 1

1,! Изградша iionc полетко слетне стазе 800.000 [

1.2 Доградња tio/KTHo с.аетне стазе 500.000
------------------------------------— — — — ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—  --------------------------------------

1.3 Реконсзрукпија дела полетио слетне стазе 300.000

1.4 Изградња повс нлн доградља постојеће рулие стазе 300.000

(.5 Реконструкпнја рулие стазе 200.000

I  ̂ Изградња ноае нлн доградн.а постојеће пристаиншне плат(1)0рме п другнх понршпна за одржаваље и
■ опслужипање ваздухог1она______________________________________________________________________________ __________

1.7 Реконструкцнја дела прнстаииише платфор.нс к других површнна за одржаван.е н опслуживан.е ваздухоплова 200.000

! .8 Итгрзлња hođoi- објекта |трнсташ1шне зграде (терминала)________________________________________  SOO.OOO

1.9 Доградња постојсћег објектв пристанишне зграде (терминала) ........................................................................  погејту 100.000

1.10 Адаптаннја леда лрнстанншне зграде (термнндла). којом се мења текнологија одвнјања саобраћајз________________ 100.000

! .t l  Изградња оеталнх објскзта у ОРЗ 200,000

i . 12 Система свстлосног обележавања површина за кретаље ваздухоплова 200.000

I Измена категорнје нолетно слетне стазе (опремљекости ПСС уређајима/ снстемима за прилаз/слетан.е
' ваздухогшова) __________________________________________________________ ______________________________ _̂________

1.14 Постављаи.е или замепа авиомостова ........................................................ ........................................................... но мосту 50.000 |

5.15 ПостављањсCHCTC,\ia за наво!)еи.еваздухоплова i00.000

1.16 Провера послс извршене изградње, доградње, адаптацнје шш реконструкније хелндро.ма са сертификатом_________ 40,000 ј

I Провера после нзнршене изградн.е, доградн.е, адаптације или реконструкшџе на аеродромима којнма се нздаје
■ дозвола за корншћегве______________________________________________ ________________________________________

I Провера пос.ле изпршенс нЗ)-раање. доградње, а.лаптације или реконструкције на аеродромима којима te  издаје ^
I ' сагласностза гсорншћење ______________________________ ____________________________________________— —I_________ !

ТАРИФНИ БРОЈ 6.
САГЛАС130СТ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОВЈЕКАТА, ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА КОЈИ МОГУ БИТИ ПРЕПРЕКА

(ч.дан 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају)

ј l. јји а а в а љ с  сагласности за постацљан.е објската, инстзлаш |ја ii уређаја на подручја нли нзвап подручја аеродрома

I 1.1 I Појед1шаннн објснзт____________________________________ _____________________________ 30.000______________________
\ 1.2 1 Траса далековода 2.000 за сваки km, адн не мање од 30.000

~|.3 ј rpynali6jei^Ta (пол.е^ветрк^ ____________30.000 по обележеиом објекту____________

ТАРИФНИ БРОЈ 7.
С А ГЛА С Н О СТ ЗА П О С ТА В /ћА Њ Е ОБЈЕКАТА, И НСТАЛЛЦИЈА И УРЕЂАЈА 

КОЈИ МОГУ ДА УТИЧУ НА Р А Д  РАДИО-УРЕЂАЈА 
(члан 119. став 4. Закона о натдушном саобраћају)

), И1дава11.с сагласности за тк»стаања1ве .Аитсие / Базне станнце_______________________    30.000
j  Издавањс сатлаенос! ii .за посташ1.ањс објската у jaiiiTin ној зони рацио-на&кгациоиих и 50.000

' тслскому1111кацн о(тх  уређаја_________________________________________________________________________— i_________

ТАРИФНИ БРОЈ 8.
ДО ЗВОЛА  ЗА ПРУЖ АЊ Е УСЛУГА ЗЕМ АЉ СКОГ О ПСЛУ Ж И ВА Њ А  

(члаи 127. став 5. Закона о ваз,душно,м саобраћају)

Провсра itciivH.enocTH ус.лова за нздраваа.с, измсну ii нродужен.с рока важења дозволе за прЈТкаље уедуга земаљског 
опс.дуживања за пружаона услуга којн обавња 1-2 услуге ______________________ _____________________ _________ ~

1.1 Издапан.е дозволе _________________________     400.000__
1.2 Измена дозаоле ус.че.д пронЈнрен,з ,де.аатности __________     300.000

1.3 Продужење рока »ажеља дозволе ____________________     300,000
Ировсра испуљсносгн услова зи iijapaBaibe, измену н г|родуассн.е рока ва1«ен>а дозво.пе за нружзње услута зе>1ал.ског
опслужнвања за пружаона ус.дуга који обавља 3-7 услуга_____________________________ _________________ _________ _

— 77— ^-т;— '-------------- 1 ■ 800.0002,1 Изданањс дшволе ________________________ ___________________________________________________1-----------------
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2.2 I  Измена дојцаде уелед п р ( ^ ^рс1ј,јГделатж1Ст1Ј  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ј 400 000

2.3 Продужење рока пажеп.а доаволе ~  " ~ ~  ~|

1 __ јПров^ри H«'*yi^»iOCTtTyc.ionaTa 1(здраван.сГнтену ii про^жењс рока важења лозволе за пружање усл\тгГзс1изл>ског 
 ) uiicJiya.~iiBaif,a за пружаоца услуга који обавња 8-П услуга

З.ј Издаваи>е лозво.пе______________  I 2џо qoo

3.2 Измена .тозноле услед 11рош»реи,а дела-гност1Ј ~ ć 00 000

3.3 [ Продужс»,Е рока [јажеј^а доаволе бОО&ОО

ТАРИФНИ БРОЈ 9.
ДОЗВОЛА ЗА САМООПСЛУЖИВАЊЕ 

{члаи 128. стаЕз 4. Закона о вазд)'шном саобраћају)

’ I Провсра нснунлности ус.чова за излаваше, нзмсну ii продужење рока важен,а дозволе за самоопадужнвања la
_________пружаопа услута који обавња 1-2 услугс "

!■! Издавање лозноле ~ ~   ̂  ̂ ~  Г  200 000

Измена дозволсуелед прошнрења де.датности ~ 5 0 0 0 0 ~

1.3 Продужен.е рока важен.а дозволе ГГоОО

2 Провсра MciiyihCMociII услова за нзлавање, пзмсну ii продужење рока пажења дозволе за самоопслуживања за
_________пружаоча услуга којн oSaBioa 3-5 услуга "

2.1 Издавање дозноле Г 500 000

2.2 Из.чека лозволе услед нроширен.а делатностн ^   ̂ П 100 Т )0

2.3 Продужењс рока оажеша дозволе ~  ~  ~  iOOOOO”

V - ВАЗДУХОПЛОВНО ТЕХНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ТАРИФНИ БРОЈ I.
ИЗДАВАЊЕ И И ЗМ ЕНА  ДОЗВОЛЕ ЗА ОВАВЉАЊЕ В А ЗД У ХО ПЛО ВН О-ТЕХ НИ ЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

-ПРОЈЕКТОВАЊЕ-
(члан [50. став4. Закона о ваздушно.м саобраћају)

j Издавањс зозволе за обављз1ве вазду^оп.довнв-технпчке дслатностн пројсктовања ваздухоплова и других 
' ваздухопло1Ш11х пропзвода, дслова, уређаја II опреме - Нацпона.днп Део2< чл.21.А.14(б)(ц)

i . 1 5'.птралакн ваздухоплови 20 000

!.2 l:LAl аазду.чоплоии 50000

1.3 , ELA2 вазду.хопловн 70 000

2 Мздавање дозволс за обављањс ваздухонловпо-тсхнпчке дслатностн npojcKToeaiba ваздухоплова и лругнх 
______  ваздухО!!лов1| 11Х нронзвода, делова, уређаја и опре.ис - Нацвонадни Део21 Одељак J

2.1 Ултралаки ваздухошшш1 50 000

2.2 , ELAl ваздухоплошј 100 000

2.3 ELA2 ваздухопловн 150 000

2.4 Ваздухопловн чнја јс  .максимална маса на по.детан.у до 5700кг осим ELA2, ELAl и ултралаких ваздухоплока 200.000
j  Измсиа дозво.чс за обанЈвањс ваздухопловно-технвчке делатносчп пројектовања ваздухоплова ii другнх 

' вдздухопловнпх пронзвода, дслови, урсђаја ii опре.ме - Наннонални Део 21 Одед,ак J
3.1 ’VaTpaflaFfii вазду.хоплшЈН 13 000

3.2 , ELAl вазду.хопловп 25.000

3.3 ELA2 ваздухопловн 38.000

3.4 Ваздухопловн чнја Је макснмална маса iia полетан.у до 5700кг осим ELA2, ELA1 11 ултралаких вазаухоплова 50.000

ТАРИФНИ БРОЈ2.
ИЗДАВАЉЕ И ИЗМ ННЛ ДО ЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉ АЊ Е В АЗДУХО ПЛО ВН О-ТЕХ НИ ЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

-ПРОИЗВОДЊ А-
(члан 150. став 4. Закона о ваздушном саобраОају)

j Издава1вс дозволе за обављањс вазлухопловно-тсхппчке де.чатиости производње ваздЈхоилова ii других |
' ваздухоЈт.човппх пронзвода, це.чова, уређаја и опремс - Напионал11и Део 21 Одељак Ф_______________________________ ^

i 1.1 У.дтралакн вазду.хоплови 30,000

1.2 ELAl вазду.хопловн 70.000 1

1 1,3 EL.42 пазлу.хонловн 90.000
I 1.4 Впздухопло]|И чнја |е максимална .маса на none'ravbv до 5700кг оснм ELA2, ELA1 и ултралакнх ваздухонлова 200.000

I



2 11здаван.е дојволс ja обавља^вс ваздухопловпо-тсхннчке дслаигостч провзволље ваздухоплова ii друшх 
______  ваздухоплошЈнх пронзпода, делова, урсђаја ч опреме) за Наипоналнн Дсо 21 Одел.ак Г

2.1 Утралаки ваздухоплонн 60*000

2.2 ELA! вазлу.хонлотг [80*000

2.3 ELA2 вааду.хоплони 750 000

Вазлу.хоплоин чија је  .максимална маса на полетан.у до 5700кг оси.ч ELA2. ELAl и ултралаких ваздухоплова 500.000

j  Издавагве дозполс ja обављањс ваздухопловно-техничке делатностн пронзвод1ве ваздучоплова ii лрутих 
' ваздухоч.дов1Ч1х пронзвоца, де.'Това, vpcljaja ii опрсме - Део 21 Оде.љзк Ф

j 3.1 ELAl вазду.хопловп 160 000

3.2 ELA2 вазду.чонловп 180 000

Ваздухопловн 'шја је  .макснхга.лна маса на полетању до 5700кг осн.ч ELA2. ELAl и ултралаких ваздухоплова 350.000

. 3.4 Лвнон чија је максима,тна .маса иа полетан.у преко 5700кг и вишсмоторнн хеликоптери 1.000.000

 ̂ Издавање доЈволс ja  обавЈвањс ваЈдухогшовно-тсхничкс делатностн прошводњс ваздухоплова ii другчх 
' ваЈДухоплпш1Чх проиЈвода, делова, урсђаја и опрс.ме ja Дсо 21 Одсл.ак Г

4.1 ELAl вазду,-.;(:шло131г 350 000

4.2 ELA2 ааздукоп.погЈИ 500.000

^-3 Ваздухош1овичнјајемакси.чаанамасанаполетан.удо 5700кгосим ELA2.ELA1 и ултралаких ваздухоплова 1,000,000

4.4 Авион чија је макснлтална .маса na полетан.у преко 5700кг н вишсмоторни хеликоптери 3,000.000

.  ИЈдавањс л!>зво.че за ибавл>ање вазлухопловно-техничкс лелатности производ1ћС де.дова, мотора н слпса
'' ваздухоп.гшва - Наннона.тш! Дсо 21 Олељак Ф

5.1 Ултрааакн ваздухошгогзн 15.000

5.2 ELAi ваздухопловгг 35.000

5.3 ELA2 паздухоп.товгг 45.000

Ваздухоплови avrja јс  макснмадна хгаса на полетагву до 5700кг оснм ELA2. ELA! vr ултралаких ваздухоплогза 100.000

g Издагзањс дозволс за об'авл.ањс ваЈДухопловмо-техшгчкс дслатности пропзволњс де.лова, мотора ii елнса 
' ваздухоплова - Haniioiia.aHir Део 21 Одсљак Г

6.1 5'.атраЈгакн ваздухоплогш 30,000

6.2 ELA! ваздухоплови 90.000

Ć.3 ELA2 ваЈдухоллови !25.000

6.4 Ваздухоплопн чнја je .максимална маса на полетан1у до 5700кг оси.м ELA2, ELAI и ултралаких ваздухоплова 250,000

^ Излавањс дојволс за обавл.ање ваЈдухоп.човпо-тсхннчке дслатностп пропЈводње дслоеа, мотора н елчса 
’ ваздухоплова - Дсо 21 Одс.1 .ак Ф

7. ! ELAl ваздухоп.1!ош1 80.000

7.2 ELA2 ваздухопловн 90.QQ0

7.3 Ваздухопловн чија је  макси.мадјш маса на полетан.у до 5700кг осим ELA2, ELAi н ул граЈгаких ваздухоплова 175.000

7.4 .Лвнон чијаJe .максн.малиа ,маса iia полетан.у преко 5700кг и нишемгттории хеликоптери 500.000
g Издава!ћс дозволс за обаил>ап.е ваздуХ011Л0В11а-техшгчке делатиостн производгве дслова, мотора ii елнса 

' ваздухонлова - Дсо 21 Одсл.ак Г____________
8.  ) ELAl вазлу.хоплови 175.000

8.2 ELA2 вазду.хопловн 250.000

8.3 Ваздухоплови чиЈа Je макснма.чна маса на полетању до 5700кг осим ELA2, ELAl и ултралаких ваздухоплова 500,000

8.4 Авнои чија је ^гакснмална маса па полетању преко 5700кг и вишемоторни хеликоптерн 1.500.000
g Г1зх1епа дозволс за обав.љање ваздухопловно-технпчке делатностн про113водн>е ваздухоп.чова ii друпгх 

' ваздухопловнчх пропзвода, дс.чова, уређаја ii опрс.чс - Националви Део 21 Одел.ак Г
9-1 У.тфа.чакн ааздухошговн 15.000

9.2 E1.A1 ваздухоплови 45.000

9.3 ELA2 наздухоплови 63.000

9.4 Вазлухоплови чија јс  .макси.мална маса на полетању до 5700кгосим ELA2, ELAl и ултралаких ваздухогг.11гзиа 125.000
jp Мзмсиа дозво.че зи обаи.т>агвс ваздухопловно-техппчке дслатиости прочзвод>ве ваздухоплова и других 

' ваздухопловпих произпода, делова, урсђаја и очреме - Деп 21 Одељак Г
10.1 ELAl вазду.хоплови 90.GG0

10.2 ELA2 ваздухоплови 125.000

10.3 Ваздухош1оН11 чија јс максимална маса на поветан.у ло 5700кг осим ELA2, ELA! и ултрдтаких ваздухоплова 250.000

10.4 Аоион чнЈа ЈЕ макснмална маса на понетању преко 5700кг н вишемоторшг хеликоптери 750.000

9



j j Изл1еиа /шзво.зс за o6aii.'i>aibe ваздухопловно-техннчке делаз пости производн>е лелова, мотора u елнса ваздухоплова - | 
' Ианпоналпи Дсо 2! Олсл>ак Г ј

!!. I Ултралаап пазлухоп.аови 1 о ооо ј

11.2 KLA! ваздухоплпви 23.000 ^

П.З LLA2 ваздухоплови 35Д00 ^

) i Вазду.хопловп 'гија је  макеима.пиа маса на nofreraibv до 5700кг осим ELA2, £LA 1 и ултрапаких ваздухоплова 61000 ј
Измсна дозполс за обап.п,.тп>с ваздухопловно-техпичке дслатности прогаволн.е де.пова, мотора и слиса ваздухоплова - } 

’ Део 21 Одел.ак Г__________________________  _________________________________________ ^

12,! ELAl ваздухоплонн 41000 ^

13.2 LLA2 ваздухиплови 63.000 I

12.3 Ваздухоплови чпја је максима.пна маса на полетању до 5700кг оснм ELA2, ELAI и ултралакнх ваздухопловз 125.000 \

(2.4 Авиоп чпја јс макснмаЈша маса па полеташу преко 5700кг и вишемоторни хеликоптери 375.000 \

ТАРИФНИ БРОЈЗ.
ИЗДЛВАЊЕ И И ЗМ ЕНА  ДО ЗВОЛЕ ЗА О БЛ ВЉ А Њ Е ВАЗДУХО ПЛО ВН О-ТЕХ НИ ЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

-О ВЕЗБЕЂ И 8 АЊА КОИТИНУИРАНЕ ПЛОВИ ДБЕНО СТИ - 
(члаи 150, став 4, Закоиа о ваздушном саобраћају)

j IHnanaibc ДОЗВО.ЧС за oOaB.fbaibc вазлухонловно-тсхпичкс делатности обсзбсђнвиња конт1шунране пловидбспости 
‘ ваздухонлова ii другнх ваздухопловинх произвола, дслова, урсђаја и опреме -  Дсо М Одсл>ак Г

1. ! LSA ваздухопловн 50.000

1.2 ELAl вазду.чпплопп 70.000
--- ------------ -̂------------------------------------- ----------—---------- ----------------------------------- ------- ----- --—----------- -------------------------------

I..3 I Вазду.хоплов чијаје максимална .\iaca иа иолстдн>уло 2730кг осим ELAl и LSA ваздухоплова 100.000

1.4 ВаздухоиЈгов чија је макскма.л(ш маса на полетању преко 2730кг до 5700кг 150,000

1.5 Лвнои чија је максималиа маса па подета1ву преко 5700кг и вишемоторнн хеликоптери 200.000

2 ЈПдавање дотволе за o6aB.T>aibc вазау,хопловно-тсхннчкс делатности обезбсђ«вд1оа кш1ТЈ1нунране пловидбспоетн 
' ваздухоплова и другнх ваздухопловинх производа, лелова, урсђаја и опрехЈс - Део М Одељак И

2 . ! LSA ваздухопловч ј 100,000

2.2 EL.Al ваздухоплоии 150.000

2.3 Вазлухоплоа чија је  максималпа .маса на полетан>у до 2730кг осим ELAI и LSA ва-Јдухоплова { 200.000

2.4 Ваздухоплов')нја је максимална маса на полетак.у преко 2730кг до 5700кг ] 300,000

I 2.5 Ааион чијаје максималпа маса па полетагоу прско5700кг и вишемоторнн хеликопгери f 400.000
, —    ------------------ ■--------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------- -   ---------------------------------- ------------- -̂---------- ---------------- ----------- --------------------- -- ■ — -        -  ^—  ------------ ---------- -

2 Изјиена дозволс та обавл.а1кс ваздухопловно-техинчкс дслатности обезбсђпван>а континуиране п.довкзбеиости
' ваздухоп.чова ii другнх вдздухоплоомих пронзвода, делоаа, урсђаја м опремс -  Део М Оде.ч>ак Г

3.1 LSA вазду.хоп.човн 13.000

,3,2 ELAl ваздухоплови 18.000

3.3 ВаздухогаиЈв чија је  максимална ,часа иа полетању ло 2730кг оснм ELA1 и LSA вазду.хоплова 25.000

 ̂ 3.4 Ваздухоплов чнјајс .\1акси,ча.лна маса на !10летан.у преко 2730кг ло 5700hT 38.000

3.5 Авиои чија је макскма,чна ,часа ма noneiB!by преко 5700кг ii више.моторки хеликоптери 50,000
 ̂ Из.мсиа до.!волс та обав.д>аЈкс ваздухопловно-техничкс дслатности обеЈбеђиваЈва кантииуирапс пловпдбсностп 
' ваздухоши)ва ii аругих пнтдухоп.довипх произво.да, дедова, уређаја н опреме ~  Дсо М Одел,ак И______________________

3.1 LSA ааздухоплови 25.000

3.2 ELAI ваздухогшов!! 38,000

3.3 : Ваздухошгов чнја је  м.чкс!!.мална маса иа полетан.у до 2730ki’ осим ELAl и LSA ваздухоплоаа 50,000

3.4 Ваздухопло!! чпја је  максима.ч?1а маса па полетању прско 2730кг до 5700кг 75.000

3.5 Авиоп чпја је наксимална .\!аса iia полстан.у преко 5700ki- и вшиемоторни хеликоптери 100.000

ТАРИФНИ БРОЈ4.
ИЗДАВАЊЕ И И ЗМ ЕНА  ДО ЗВ О Л Е ЗА ОБАВЉ АЊ Е ВАЗДУХО ПЛО ВН О-ТЕХ НИ ЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

-ОДРЖ АВАЊ Е-
(ч.лаи !5Q. став 4, Закоиа о аазлушном саобраПају)

S
l, l'liaauaibe дотволс за обавл.аље ваздухоиловпо-тсхничке делатноста одржавања влздухоплова - Дсо М Оле.њак Ф

i.l Ултралакн еаздухоплопн 15-000

1,2 LSA ваздухопл01ји ________________________________________________________________   30.000

1.3 LL.Al ваЈду.хоплови 40.000
1.4 Ваздухогшов чија је  максима/гпа .маса на полетап.у до 2730кг осим ELA1 ii LSA ваздухоплова 80.000

ј "  1.5 Ваздухоплов чија јс .максгг.ма-чна маса на полета^ку преко 2730кг до 5700кг 150.000



2, Издава1ћ<! дозволсзаобав.1>а»,сваадухопловт1-техш1чкеделатности рдржавања ваздухоплова-Дсо 145
I 2.! LSA ваздухоплоии — —   ̂ ~

2-2 ELAl иазд)'хоплови — _ _   ̂ 70000

2-2 Взздухоплов чија јс  максимадиа маса на полетанЈу до 2730кг осим ELA! и LSA ваздухоплова ј i 50.000
2- 4 Ваздухоплов чија је  макси^ш1на маса наиолетдау преко 2730кТда 5700кг ~  250.000

2.5 Авион чија јс макси^јвлиа маса иа по.летаљу преко 5?00кги в>ШЈемоторни ХЕЈПШЈПтери jLOOO.OOO

 ̂ 1'!злаван,е дозволс за обапл>аи,е ваздухопловт№-техничке двлатности ол{тлсавањз вззлухоплова која је ограннчеиа iia
' ■Линијскчзодржавап.с-Део М Одељак Ф

3.1 Улзралаки ваздухол.тони 7 500

3.2 LSA ваздухоллонн 15 000

3.3 ELAl ваздухоплоЕИ 20 000

3- '̂  Ваздухоплон чија је ^јакс11ма,'1на маса на Г[опетаи.у до2730кг осим ELA1 и LSA ваздухоплова 40,000

3.5 Вазду.хоплов иија јс максима,1На маса иа по.тетан.у преко 2730кг до 5700кг 75.000

 ̂ ИздаваНкС јо'зволс за оГтв.т.ање ваз.лухоп.зовио-техннчке дслаз ностп оаржавања ваздухоплова која је ограннчсна на 
‘ лштјска о.лржз»ап.е - Дсо 14.5

-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- —̂ ................................. .......................................................................................................................................... ......................................................

4.1 LSA ааздухоп.тови 25 000

4.2 ELA! вазду.хопловп 35.000 ̂ ' ' ■ ' ■ ‘ ------- ------------------------- ---- -------. ■ . -------------- -- ----------- - ---- - -----------
4.3 Ваздукоплов чија је  максимаана маса на полетаа.у до 2730кг осим ELAl н LSA ваздухоплова 75.000

4.4 Ваздухоплов чија је  макси.малш маса на полетању преко 2730кг до 5700кг 125.000

4.5 Ашјои чија је максимадна маса иа полетању преко 5700кг и вишемоторни хе.ликог1тери 500.000

Издавањс дозволе за обавл.ање вазаухопловно-технпчке делатностн одржавања делова, мотора н елнеа 
'' ваздухоплова - Дсо М Олсл.ак Ф

5. i Ултра.1шки ваздухоп.вови 3.750

5.2 LSA вазлухоплови 7.500

5.3 ELAi иаздухоачови 10,000

5.4 Ваздухоилов чија јс максн.ма.пна маса на полетању да 2730кг осим ELAi и LSA ваздухоплова 20.000

5.5 Ваздухоилов чија је максимална маса нз полетању преко 2730кг до 5700кг 37.500

Нздавањс дозволс за обавл>а)ве па'здухопловно-те.хннчке де.чаткостн одржавања ас.чова, мотора н елкса 
' ваздухоп,дова-Дсо 145

6.1 LSA назлухоп.вови 12.500

6.2 ELAl вазлухоп.допи 17.500

6-3 Вазлухоадов чијаје макси.ммна маса иа полстан,)' до 2730кг ociat ELA! и LSA ваздухоп.чова 37.500

6.4 Ва'Здухоадов дија јс  максимддна маса на полетан,у преко 2730кг до 5700кг 62.500

6.5 Ааион чнја јс  максимална маса на полетаи,у преко 5700кг tt вншемоторни хелнкоптери 250.000

7. Нзмеиа дозволс за обап.д.дњс вазлухопловно-технпчке делатноетн одржавања ваздухоплова - Део М Одсљак Ф

7.1 Ул-фа.таки наздухопловн 3,750
-------------------------------------------------------------------- -------------------- -̂--------------------------------------------- --------- --------- ------------------------------

7.2 LSA ваздухоллшш 7.500

7.3 ELAl ваздухоплов!! 10.000

7.4 Ваздухорлов чиЈа је  максимаши маса на полетаљу до 2730кг осим ELAl и LSA ваздухоплова 20.000

7.5 Вазлухоплов чнја је  .максимална маса на полетању преко 2730кг до 5700кг 37.500

8. Измспа дозволс за оба».њање еаздухоп.вов11о-тсхничке дслат1шсти одржавања ваздухоплова -  Део 145

8.1 LSA вазду.хопловн 12.500

5.2 ELAI ваздухоплови 17.500

8.3 Ваздухош10в чнја је максималиа маса на полетањудо 2730КГОСИМ ELA! и LSA ваздухоплсша 37,500

8.4 Ваздухоплов чнја је макаашлна ,часа на [голетању преко 2730кг до 5700кг 62.500

8.5 Лаион чнЈа јс макснмална маса на полетан.у преко 5700кг и вишемоторни хелнкаптери 250.000
 ̂ Из.мена дозво.лс за обавл»ање вазд>'хопловно-1'сх1шчке делатвости одржавања ваздухоплова која јс огравпчсна »а
' лшшјско одржава1вс - Део М Одељак Ф

9.1 ~Ултрздакј7в^^ ј 2.000

9.2 LSA ваздухоттлови_____________________________________________________________________________________ј 4.000

9.3 ^ЕЕАТвашц^хоплопи^^ ...............................  " 5.000
9.4 Вазлухоллов чиЈа је максимална маса на полета)иу до 2730кг оснм ELAl и LSA ваздухоп.дова _________ ј 10.000
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чнја је л)а1ссимална маса на полетању преко 2730кг до 5700кг , 19000
10. )WTR0.4C за обав.ћзн.с ваздухопловно-техннчке делатпостн одржавања ваздухоплова која је ограмичепз iia

_________лшшјско одржава1Вс - Дсо 145

10.1 l.SA вазлухоплоЈш 7000
10.2 ELAi вазду^^оплогш

10.3 Ва-јду.чоплоп чија је  макси.мдлна маса на по.летан,у до 2730кг оскм ELAl и LSA ваздухоплова Ш )()0

Ваздухоплов чија је кјакснмдлна ,маса на полета)ву преко 27ЗОкт до 5700кг Ш )00

Abhoi-t ч))ја је максимиЈ!на наса )ia ио.детаНЈу преко 5700кг н вишемоторни хелокоптерн 125 000

j j Измева дозполс за o6awta!t.c ваздухоп,ловно-техш1Ч1сс аедатиостн оаржаван.а дслова, мотора » слиса вазду.хоплова - 
' Дсо М Одел.ав- Ф

П.1 Ултралакн ваздукогшовп ^ 000

11.2 LSA ааздухопловн , ГоОО

П.З ELAI ваздухопл(Ј)!П 4000

11.4 Ваздухоплов чпја је максимална маса на полетању до 2730кг осим ELA1 и LSA ваздухоплоаа 8,000

 ̂ ^  Ваздухоп.лов чнја је ,максимаЈ|иа маса на полетан,у преко 2730кг до 5700кг 1 о ООО

j 2 Нзмсиа дозводс за о0авл.ан.е вазд.ухоплов!!о-техн11чке дс.1гагностн одрисава1ва делова, мотора н елнса ваздухонлова -
‘ Дсо 145 ‘

I I.! LSA вазду.чоплови j  џдд

11.2 ELAI ваздухоплош) 7 000

11.3 Ваздухоплов Чј)ја је  л)ик-с))ма.пна маса на полетан.у до 2730кг осим ELAI и LSA ваздухоплова Т Т

11.4 Ваздухогшов чија је  максп.маЈша .маса па полетању преко 2730кг до 5700кг 16.000

11.5 Авион чија је максима.лпа маса па полетаљу преко 5700кг и »ишемоторни хеликоптсри 63.000

ТАРИФНИ БРОЈ5.
ПРОВЕРА И СЛ УЊ ЕН О СТИ  У С Л 0 8 Л  ЗА ОБАВЉ АЊ Е В А ЗДУХО ПЛО ВН О-ТЕХ НИ ЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

(члан 150. став 6 . закон ао  ваздушном саобраћају)

1 Грдиш1ва прввсра ис(1учм;ности услвва за обав.д>ан.е ваздухопловно-техннчке делатности одржаважа ваздтхшпова -
' Део М Одс.л>ак Ф________________________________________________  '

Ll Ултралаки ваздухоплопи 3 750
1.2 LSA ВаЗДуХОПЛОВИ у jgg

L3 ELAl ваздухопловп 10 000

! .4 Ваздухоплов чија је ,У)аксимаз!на маса на полетан.у до 2730кг осим ELA1 и LSA вазлухоплова 20.000

1.5 Ваздухоплов чнја јс  ,\)аксимална .маса ча полетан.у преко 2730кг до 5700кг 37.500

2  ГодншЈва провсра иснучвепости услова за обавл.ање паздухопловно-техннчке делатпости олржзвања ваздухонлова -
’ Д со1 4 5 ________________________

2.1 LSA вазду.хопловн 12.500

! 2.2 ELAl ваздухоплош) 17.500

2.3 Ваздухштлов чиЈа је  максикјалиа ,маса на полетању до 2730кг осим ELAl ir LS.A ваздухоплова 37.500

2.4 Ваздухоплов чнја је макспмшша маса на полетању преко 2730кг до 5700кг 62.500

2.5 Абион чпја је лгакси.мдлна маса на полетан>у преко 5700кг н вишемоторни хе,лнкоптери 250.000

j  Годишња проверз иенуњеностн услова за обавл.ањс ваздухопловно-тсхиччкс де.лат110стн одржзвања ааздухоплова 
_________ која је ограничсча iia .чштјско одржавање - Део iV! Одел.ак Ф

3.1 'Ултралакп ваздухоп.лови 2,000

3.2 LSA ваздухопловп 4.000

3.3 ELAl вазаухоплови 5.000

3.4 Вазд}'хоплов чија]о максима.лна маса на полетању до 2730кг оснм ELA1 и LSA ваздухоплова 10.000

3.5 Вазлухошов чнја је  лЈаксимална маса на полетању преко 2730кг до 5700кг 10.ООО
 ̂ Голншња ирввсра нспуњсностн услова за обав.ч>ање ваздухоиловно-техннчке делатности одржавања ваздухоп.чова 
' која је orpaiiiiHciia iia .чиннјско одржавањс - Део 145

4.1 LSA ваздухо!1Лови 7.000

4.2 ELAJ ваздухоплови 9.000

4.3 Ваздухоплов чијаје макснмална маса )га полетању до 27ј 0кгосим ELAl и LSA ваздухоплова 19.000

4.4 Ваздухотшов ч1-)јз је .чаксимална маса на полетању прско 2730кг до 5700кг 32,000
4.5 Ааион чија Jc максималоа .маса иа иолетаљу преко 5700кг и внигсмоторни хелнкоптери 125.000



- rofliiuiiba iipoKcpa исмуњеиости уелова за обавл.ање вазлухопловно-техничке дслатностн одржавања дс.дова, мотора 
''  II едиса ваздухоплова - Дсо М Одсл>ак Ф

5.1 Ултра.паки иазду.хоплоаи 2 000

5.2 LSA вазду.хоилопн 3 qqq

5.3 ELAl иаздухоплоии 4.000

5.4 Ваздухоапоп чија је максималиа маса на полетању до 2730кг осим ELA i и LSA ваздухоплова 8.000

5.5 Вазду.хопдов чија је максимална ,маса на полетању прско 2730кг до 5700кг 10.000

g I одишња iipoDcpa испуњсностм услоВа за обављање вазлухопловно-тсхничке дслатностн одржавања дслова, мотора 
' II с.дпеа ваздухон.това - Дсо 145 н

6.1 LSA вазду.чоплопп 5.000

6.2 ELA1 ваздухопловн 7.000

6-5 Ваздухоплои чиЈаје максимална маса на полстању до 2730кгосимЕ1А1 h LSA ваздухоплова 10.000

6.4 Ваздухоплов чпја је максимална маса на полетању преко 2730кг до 5700кг 16.000

6.5 .*\вион чпја је .макси.мална маса на полетању преко 5700кг и пншемоторнн хеликоптсри 63.000

 ̂ 1 одншња провсра [ici]yibciiocTii услова за обавл,ање ваздухоплов11о-тсхничке делатностн обезбеђнвања контннунра-
_________нс пловнлбсностн паздухонлова н другнх ваздухопловинх нронзвода, делова, уређаја ii опред1с -Д с о  М Одељак Г

7.1 LSА ваздухопловн 13 000

7.2 ELAI ваздухоплоии_______________ ____________________________________________  18.000

7.3 Ваз.аухогшов чнја је максимална маса на полетању до 2730кг осим ELA1 и LSA ваздухоп.пова 25.000

7.4 Ваз.аухопЈ1ои чија је макснмална маса иа полетању преко 2730кг до 5700кг 38.000

7.5 Авпон чија јс макснмална маса на полетању преко 5700кг и вишемоторкн хеликоптери 50.000

Годншња провсра пспуњеносги услова за обашвање ваздухо11ловно-тех11ичкс делатнасти обсзбеђивања 
8. k'oiiTiiiiviipaiic п.довмдбсности ва.здухоплопа ii другнх ваздухопловннх пронзвода, делова, уређаја и опреме 

-Д со  М Одс.њак И

8.1 LSA вазлухопловн 25.000

8.2 ELAl ваздухопловн 38.000

8.3 Ваздухоплов чнја Je макснмална маса на полетању до 2730кг осим ELA1 и LSA вазду.хоплова 50.000

8.4 Вазду.хоапов чија Je макснмапна маса на полетању преко 2730кг до 5700кг 75.000

8.5 Авнон чнЈа Je макснмална маса на полетању преко 5700кг н вишемоторЕт хеликоптери 100.000

 ̂ Годишња нропера нспуњеностн услова за обав.њање ваздухопловно-техинчке делатностн пројектовања
_________ ваздухоплова н другнх ва'здухопловних производа, делова, уређаја ii опрсме - Наинонални Део 2 1 Одељак J

9.1 Ултралакн вазлухоплопн 13.000

9.2 ELAt ваздухопловн 25.000

9.3 ELA2 вазду.хоиловн 38.000

9.4 Ваздухоп.ловн чиЈа Je макснмална маса на полетању до 5700кг осим ELA2, ELAl и ултралаких ваздухоплова 50.000
Годишња провсра нспуњеностн услова за обављање вазлухопловно-техннчке делатности нронзволње ваздухоплова 

‘ и другнх ваздухопловппх пронзвода, де.лова, уређаја н опрсмс - Н а т 10иалнн Део 21 Одељак Г_____________
50.1 Ултра.пакн вазлухопловн 15.000

10.2 ELA! наздухоплови 45.000

10.3 ELA2 заздухоплоин 63.000

10.4 Ваздухоп.повн чиЈа Je максимална маса на полетању до 5700кгоснм ELA2, ELA! н ултралаких ваздухоплова 125.000
jj Годншња провсра нспуњеностн ус.чова за обавл.ап>с ваздухопловно-техничкс лс.латностн нронзвадњс ваздухонлова

' н другнх вазаухоп.човних пронзвода, делова, урсђаја и опреме - Део 21 Одељак Г
!1.1 ELAI ваздухоплови 90.000

11.2 ELA2 вазду.хоплови 125.000

11.3 Ваздухопдови чнЈаЈе .макснма.[1на .маса на полетању до 5700кг осим ELA2, ELAi ii ултралаких ваздухоп.лова 250.000

11.4 Авион чија је макси.мална .маса на полетању преко 5700кг н вишемсгорни хеликоптери 750.000
j2 Гоаншња провсра Hcny[bciiocTii услова за обављање ваздухопловно-техннчке лелатности 11р0113нодњс делова,

' »lOTopa II c.iiica ваздухоп.лова - 11аннона.лин Део 21 Одељак Г
12.1 Ултралаки ваздухопловн 10.000

12.2 ELAl ваздухопловн 23.000

12.3 ELA2 ваздухопловн 35.000

12.4 Ваздухоплови чнЈа Jg макснмална маса иа полетању до 5700кг оснм ELA2, ELAI и у.лтралаких вазду.хоплова 63.000

13



12 Годшиња провсра исиуњсиосги услова за о6авља1ве ваздухогЕЛОвио-тсхиичкс делатности пронзволњс дслова,
' мотора и слпса ваздухоплова - Дсо 21 Одељак Г_________________________________________ _______________ _________

13.1 HLAl вазду,\011Ј10ви ___________________________________________________________

13.2 ELA2 1газдухоплош1 __________________________________________ ____________________________ ___________ ^3.000

13.3 Ваздухошгогги чија Је максималиа маса на полетању до 5700кг осим ELA2. ELAl и ултршгзких ваздухоплова_______125.000

13.4 Авион чија Je макснмална маса гга полетању преко 5700кг и вишемоторни хеликоптери 375.000

ТАРИФНИ БРОЈ 6.
ПРОВЕРА ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ О РГАНИЗАЦИЈЕ У ИМ Е „EASA “

(члан 150. став 8. Закона о ваздугпном саобраћаЈу)

1. За пздавагвс дозволс за обављагвс ваздухопловпо-тсхпичке делатпости одржавагва ваздухоплова - Дсо 145__________

1.1 LSA иазлухоплови

1.2 ELAI ваздухопловн____________________________________________________ ___________________________________

1.3 ВаздЈ^хоплов чиЈа Jc максималиа маса на полетању до 2730кг осим ELA1 п LSA ггаздухоплора___________________ 165.000

1.4 Ваздухошгов чиЈа Je максималпа маса на полстању преко 2730кг до 5700кг_______________________________   275.000

1.5 Агшоп чиЈа јс максимална маса иа полстању преко 5700кг н више.моторни хеликоптсри_________________________L i00.000
2 За издавагкс дозволс за обаггљагве ваздухопловно-техиичкс делатиоети одржавања ваздухоплова која јс ограппчспа

■ iia лпнпјско одржавагвс -Дсо 145________________________________ ________________________________________________

2.1 LSA ваздухопловн____________________________________________________ ____________________________ _______

2.2 ELAl ваз,духоплор|1________________ __________________________________ ___________________________________

2.3 Ваздухоплог! чнЈа је макси.мална маса на полетањ.у до 2730кг осим ELAl и LSA ваздухоплова___________________ 85.000

2.4 Вазлухошгсп! чиЈаЈе максималпа маса на полетању преко 2730кг до 5700кг__________________________  140.000

2.5 Авион чиЈа Je максимална маса на полетању преко 5700кг н вншемоторни хеликоптери________________________  550.000
За нздавагке дозволс за обав.љагнс ваздухопловно-техничке делатностп одржавања делова, мотора и слиса

' ваздухоплова-Део 145__________________________________________ _________________________________ _________________
3.1 LSA ваздухопловн ______________________________________________________ ______________________ __________

3.2 ELAl ваздухоплови_______________________________________________________________________ ________________

Ј.З Ваздухоплои чијаЈе макснмална маса на полетању до 2730кг осим ELAl и LSA ваздухоплова____________________

3.4 Ваздухоплов чнја Je макснмална маса на полетању преко 2730кг до 5700кг_____________________________________ 20.000

3.5 Авион чнја јс максимална маса иа гголетању преко 5700кг и вишемо|-орн1г хеликоптери______________________   275,000

4. За нзмспу лозволс за обављагке ваздухопловно-техипчкс дслатпости одржавања ваздухоплова - Део 145 ___________

, 4.1 LSA ваздухоплооп____________ ________________________________ _______________________ ______________________

4.2 ELAI вазлухоплогјц ___________________________________________________________________ ______________
4.3 Ваздтаоплов чпЈа Je макспмазна маса на полетању до 2730кг осим ELAl н LSA ваздухоплова____________________

4.4 ВазЈЈухоплов чиЈа је максггмална маса на полетан>у преко 273Окг до 5 7 0 0 к г ____________________________ј 70.000

4.5 Авион чпЈа је макспмалпа маса на полетању преко 5700кг и вишемоторни хеликоптери_________________________ 275,000
За пз.меггу дозпплс за обап.љањс вазлухгшловно-тсхнпчке де-чатностч алржавап.а вазаухоплова која је ограипчспа iia

"  Л1Г11Г1ЈСКО одржавап>с - Дсо 145________________________________ ____________________________________________________
5.1 LSA в а з д у х о п л о п и ____________________________________________________________   2-500

5.2 ELAl ваздухогглотг___________________________________ ______ _̂_______________________________ _____________
5.3 Ваздухоплов чиЈаЈе .максималиа маса на полетзњу до 2730кг осим ELAI и LSA ваздухоплова____________________ 25.000

5-4 Вазд\'хоп.дов чиЈа Je максимална маса на полегању преко 2730кг до 5700кг______________________________________ 25.000

5.5 Авион чиЈа Jc макснмална маса на полетагку преко 5700кг и вишемоторни хеликоптери__________________   140.000
За ii3Mciiy дозволе за обав.љап.с ваздухшгловно-технпчке де.датности одржавагва дслова, мотора и слиса

' ваздухоплова - Дсо 1 4 S ___________________________________________________ ___________________________________
5.1 LSA ваздухшшоцн________________ _________________________________________ _____ _______________ _________________

5.2 ELAl ваздухоплопи________ __________________________________________________________________ ____________________
5.3 Ваздухоплов чиЈа је максимална маса на полетању до 2730кг осим ELAl и LSA ваздухоплова____________________ '2-00^

5.4 Ваздухошгоп чнЈаЈе максггмална маса на полетању преко 2730кг до 5700кг_____________________________________ 20-000

5.5 Авион чијаЈе макс11ма.дна маса на полез-ању преко 5700кг и вг-гшемОЈОрнн хеликоптери__________________________ 20-000



ТАРИФНИ БР0Ј7.
П РИЗНАВАЊ Е СТРАНОГ ДОКУМ ЕНТА 
(члан 151- стап 3. Закона о ваздушном саобраћају)

1 Г Пршпавањс crpanoi- локумснта ja  обављање ва:(духоплов110-тсх11Нчк:е делатности одржава1ћа ваздухоплова_________

1.1 Aunoii чија le макснмална маса iia нолетанЈу преко 5700кг н вишемоторпн хеликоптери___________________________ 250.000

1.2 Ваздухоплов чија јс .макснма.лна .маса на полетању' преко 2730кг до 5700кг

l .j  Ваздухоплов чнја јс макспмална моса на полетапЈу до 2730кгосим ELAl, LSA и ултралаких ваздухоплова. 40,000

1.4 ELAl ваздухоиЈШВн. ________________________________________________

1.5 LSA ваздухоплопи.__________________ __________________________________________________________________

1.6 Ултралакн ваздухоплови. _________________________________________________ ______________________ _______
Прнзпавањс страпог локумепта за обавлЈнње ваЈдухоп.ловно-техничке делатности одржавања ваздухоплова која је

■ orpaiiii4ciia на линијско одр.кава1ве_______________________________________________________________  _________
2.1 Авион чнја јс макспмална маса на полетању преко 5700кг н вишемоторни .хеликоптери____________________________125.000

2.2 Ваздухоплов чија јс  максимална маса iia полетању преко 2730кг до 5700кг____________________________________  35.000

2.3 Ваздухоплов чнја је максимална маса на полетању до 2730кгосим ELAL LSA и у.лтралаких ваздухоплова.__________20.000

2.4 ELAl ваздухогшоии._______________________________________________________________________________________

2.5 LSA ваздухо1п о п 11._______ _______________________________ _______________________________________ ___________

2.6 Ултралакн ваздухош101ш. ________________________________ ______________________________________
Прнзиавање еграног г|окумента за обав.њан>с ваздухопловпо-техпичкс делатности одржавања делова, мотора н

■ em ca ваздухоплова ________________________________________________________________________________ _________
3.1 Лвнон чнја је макспмална маса на полетанЈу преко 5700кг н вишемоторнн хеликоптери

3.2 Ваздухоплов чија је  максимална маса на полетању преко 2730кг до 5700кг _____________________ ____________

3.3 Ваздухоплов чија је макснмалиа маса на полетању до 2730кг осим ELAl. LSA и ултралаких ваздухоплова._________ lO'OOO

3.4 ELAI вазду.хоплови._________ __________________________ _______________________________________ _____________

3.5 LSA ваздухопловн._______________________________________________     _ _ А 0 0 ^

3.6 Ултралаки ваздухоплови. _________________________________ ____________________________________

ТАРИФНИ БРОЈ8.
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДВ О ТИПУ, О ГЕНЕРИСАНОЈ БУЦИ И ПОТВРДЕ О ЕМ И СИ ЈИ  Ш ТЕТНИХ ГАСОВА

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

1. Издавање потврдс о типу -  CS - LSA ________________________________________________________   250.000 ~ј

2. Издавањс иотврдс о гнпу CS - VLA_______________________________________________      400.000

3. Издавањс потврдс о тнпу -  CS - VLR____________________________ ____________________________________________500.000

4. Излавање потврдс о тнпу -  CS - 22 _____________________ ^ ___________________________- _______________ ј ОО.ООО

5. Издава1ве потврдс о тнну -  CS - 23_________________________________________________     660.000

6. Издаван.е потврде о типу -  CS - Е_______________________________________________________   500.000

7. 1'1здава1ве пот врде о гипу -  CS - Р________________________________________________         300.000

8. Издавањс нлн мсњање нотврле гснсрнсане букс_______________________________________________ ______________

9. Издавањс н-чп .мсња11>с ногврдс о с.мисије штетннх гасова_______________________________________ ______________ 50.000

ТАРИФНИ БРОЈ 9.
П РИЗНАВАЊ Е СТРАНОГ ДОКУМ ЕНТА О ТИПУ 

(члан 155. став 3. Закона о ва-здушном саобраћају)

— ; ГП  ̂  ̂ r e  r « i   ̂ 150.0001. ПрнЈпавањс лотврдс о тпму -  LS - LsA ______________ _________________
— — ------------------------------------  ̂ 150.0002. Прнзнавањс нотпрде о тнпу -  c s  - х l a  ------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
— ,------г;------------------------------------- r «  vi’ r  ̂ 200.0003. Прнзнавање потврдс 0 тн н у - L S  - \  LK __________________________ __________
— -̂-----n -п 100.0004. Прнзнавањс потврдс 0 Tiiii> LS - _____________ _____________________
------------ ------------------------------------- т ;  220.000

— ------ д ----------- -------------------------- <" с"Д 150.0006, Првзпавање нотврдс о типу -  С. з- L-------------------------------- ----------- ------------------------ ---------------------------- ------------------------
----------- ----------- -----------------------------  ̂ 100.0007. Признавање потврдс о типу -  С,а - I___________________________________________ ____________________________L--------------
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ТАРИФНИ БРОЈ 10.
ОСНОВНИ ПРЕГЛЕД ВАЗДУХОПЛОВА  

{члаи 159, став 4. Закона о вазлушном саобраћају)

1. Осиовнн преглел балона 2.000

2. OcMOBiiii преглел ултралаког вазлухоплова којн.м сс командује ЦГ 3.000

3. OcHOBiiii преглел ултралаког вадлухоплова 4.000

4. OcHOBiiii прсглсд једпомоторног хслнкоптсра до 3175 кг 50.000

5. OciiOBHii преглсд Biiiiie.MOTOpiioi хс.тикоптсра 100.000

6. OciiaBiiii прег.тел авпона чиЈа Je .чакснма.т[|а маса па полстању ло 600 kg ii Једрнлпце 12.000

7. OcHOBHii мреглсд авпона чија Je макснмална ,маса iia полетању од 600 ао 2730 kg п моторне Једрилице 30.000

8. OciiOBHii преглсд авпона чнЈа Je макенмална маса на полетању од 2730 до 5700 kg 50.000

9. OciioBiiii преглед auiioiia чнЈа Je максимална маса на полетању преко 5700 kg 100.000

ТАРИФНИ БРОЈ11.
ИЗДАВАЉЕ И ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ПОТВРДЕ 0  ПРОВЕРИ ПЛОВИДБЕНОСТИ 

(члан 160. stav 4, Закона о ваздушном саобраћају)

1. Нздавањс потврлс о п,1 овндбс1шстп 5.000

2. Продужсње важења потврле о провсрн пловндбскости ба.топа 6.000

3. Продужсње важења потврдс о провсри пловпдбеноетн једномоторног хеликоптера до 3175 кг 70.000

4. Продужсњс важе1ка потврас 0 npoiicpii плавилбеностп вишемоторпог хелнкоптсра 100.000
 ̂ Продужењс важова потврлс о провсри п.дов11дбеностн авпона чнја је максималпа маса iia полетању до 600

' ’ kg 11 једрплпцс '
g Прол.ужење важења потврдс о провсри пловидбсностн авпона чнја је максимална маса iia полстању од 600 

' до 2730 kg II .чоторнс једрн.ишс
 ̂ Продужсње важсња шггкрдс о нровсрн пловидбсиости авпона чија је .чакси.чална маса на полетању од 2730
■ до 5700 kg____________________________________________________________________________________________________'

f, Продужење важења потврле о провсрн п.дов11дбеност11 авпона дпја Je .максима.дпа маса на по.дстању од 5700 ,
f 'л л А  ■ lUU.UUUло ЊООО kg _________

f, Продужсњс важења потврдс о провсри п.дов1Шбеиостн авиона чпја је максимална маса на полетању од . ,,, „„j,
15000 до 40000 kg___________________________________________________________________________________________

I П р о д у ж с њ с  важсња потврде о провсри пловндбсностн авпопа чпја јс .макси1ма.дпа маса iia полетању преко qqq
' 40000 kg______________________________________________________________________________________________________ '

11. Пролужењс важења iiaiiiioiia.iiic потврде о провери пловпдбеностп балона 4.000
j2 Пролужсњс важсња iiauiioiiajiiic потврдс о провери пловнлбсностн ултралаког вазлухоп.това коЈим сс ^

■ командује Ц1'________________________________________________________________________________________________ _̂____
13. Продужсњс важсња наппопалпс потврдс о провсрн ii.ioBiinOcHOcni ултралаког вазлухоп.дова 8.000
. . Продужењс важсња naniioiiaaiie потврдс о провери ллов11дбевасти Једномоторног хе.дикоптера 000

' до 3175 кг__________________________________________________________________________________ _______________________
I j  Продужсње важења iiaiiiioiiajiiic потврде о провери пловплбеностн авиона чиЈа Jc макснмална маса на 12 0qq
"  иолетању до бОО kg и јсдрп.дппс______________________________________________________________________ _____________

Ij, Продужењс важења iiamioiia^iic лотврде о провери пловидбеностн авнона чиЈа јс максимална маса на 2q qqq
' полстању од 600 до 2730 kg и моторнс Једрилице____________________________________________________________________

Продужење важења iiaiiiioiiajiiie потврде о провери пловидбсностн авиона чиЈа јс максима.чиа маса на ^0
■ полетању од 2730 до 5700 kg___________________________________________________________ ____________________________

ТАРИФНИ БРОЈ 12.
ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД ВАЗДУХОПЛОВА  
(Члан 161. став 2. Закона о ваздушном саобраћаЈу)

1. Пролужсњс кажсња потврде о провсрп п.довпдбсностн балопа______________________________________________ 6 000
2. Продужење кажсња могврде о провсрп плов11дбепостп Јсдиомоторног хеликоптсра до 3175 кг_______________ 70.000

3. Пролужсње важсња потврде о провери пловпдбсности BiiiiicMOTOpHor хе.дикоптера__________________________100.000
 ̂ Продужсње кажсња потврдс о провсрн пловндбсиосги авпопа чиЈа јс максн.мална маеа на полетању до 25 qqq
■ 600 kg 11 Једрил111|с______________________________________________________ ___________________________ _____________

Продужсње важсња иотврдс о проверн пловидбеностп авиона чнја је макс11ма.[Ц|а маса iia полетању од ^0
' ■ 600 до 2730 kg н .MOTopiie Јсдрп.тице__________________________________________________________________ ______________
. Продужсње важсња мотврдс о провери пловидбсностп авнона чиЈа Je максп.малпа .часа на полетању од 2q qoq

2730 до 5700 kg________________________________________________________________________________ __________'



^ Продужси.е пажсп.а иотпрле о провери пловпдбепостп авпона чнја јс .максималиа маса iia полстању од
• 5700 до 15000 kg________________________________________________________________________________ '

Продужсп.с важс|[.а потврде о провери пловидбсиости авиона чија јс максималпа маса iia полстању ол .
15000 до 40000 kg_______________________________________________________________________________' iiU.lAKJ

„ Пролужен.с нажсња погврдс о провсри п.пов11лбепостн авиона чпја је максимална маса иа полетању преко
40000 kg_______________________________________________________________________________________ '

ТАРИФНИ БРОЈ 13.
ПРОГРАМ  ОДРЖ АВАЊ А ВАЗДУХОПЛОВА 

(члаи 164, став 3. Закона о вазлучппом саобраћају)

1. Одобрењс ирограма одржавања вашухоплова

М Ултралаки вазлухопдовп 5.000

!.2 LSA оаздухопловп 10.000

1.3 ELA! вазлу.чоплови 20.000

1.4 Ваздухоплоп чија је  максимална маса на полетању ло 2730кг осим ELAl и LSA н ултралаких ваздухоплова 35.000

i .5 Вазлухоплов чпја је максимална маса на полстан,у преко 2730кг до 5700кг 50.000

i .6 Ваздухоплов чија је  .максимална маса на полетању прско 5700кг и внше.моторнн хеликоптери 70.000

2. Мзмсиа програма одржаваља ваздухоплова

2.1 У.лтралакн ваздухоилови 2.500

2.2 LSA ваздухоплови 5.000

2.3 ELAI ваздухоилови 10.000

2.4 Ваздухоплов чнјаје максимална маса на полетању до 2730кг осим ELAl и LSA и ултрапаких ваздухоплова 17.500

2.5 Ваздухоплов чија је  макси.мална маса на полетању преко 2730кг до 5700кг 25.000

2.6 Ваздухоплов чпја је макснмална маса на полетању преко 5700кг и вишемоторни хеликоптери 35.000

ТАРИФНИ БРОЈ14.
ДОЗВОЛА ЗА ЛЕТ

(члаи 165. став 3. Закона 0 ваздуЕшшм саобраћају)

1. Издавањедозволе за лстбалона 5.000

2. Излавање дозволс за лст ултралакн ваздухоплов којим се командује померањем ЦГ 10.000

3. Издавињс дозволе за лстултралакн ваздухоплов 20.000

4. Мздава)ћс дозволе за лст јсдиоз10торн11 хсликоптер до 3175 kg 60.000

5. Излавањс дозволс за лет b iiiiic .m o to pb h  хеликоптер 100,000

6. Издавање лпзиолс за лст авион чија је  макснма.чпа маса iia полетању до 600 kg и јсдрилицс 20.000

 ̂ Издавањс дозволс за лст авнон чнја је макснма.тна маса iia полетању од 600 до 2730 kg ii .моторна ЏЏд
' једрнлнца '

8. Издавањс дозволс за лст авион чпја је максима.1 на маса iia по.чстању од 2730 до 5700 kg 60.000

9. Издавањс дозио.дс за .ic t  авиои чија је .максимална маса на полстању прско 5700 kg 100.000

VI - ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ

Л РОВЕРА  СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉ ЕНОСТИ 
(Члан 173. став 3. Закона о вазлушном саобраћају)

ТАРИФНИ БРОЈ 1.
Дозао.па 1шиота noKia ваздухоп.пова (авион, :<епшоптер, једргшица, балон) -  LAPL (A,H,S,B)

1, Дозпола пилота лаких ваздухоплова (авноп/хслнкоптср) - l.APL (А/Н)
1.1 Теорнјскн испит за дозвоЈЕу 5.000

1.2 Практични исгшт за дозволу 10.000 |

1.3. Поправни теоријски испнт за дозволу ........................................................................................................... по прелмету 1.000 ■

1.4. Поправни практични испит за дозволу 10.000

1.5. Ванредна провера TcopiijcKoi'знан,а 5.000
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i 1-6- Ванредна npoisepa праггичне ос11особл.ености 10 000

2. Прошпрељс права на другу класу авиона (LAPL(A», прошнрсње права надруги тип хеликоптера LAPL{H))

2-1 Практичнп испит за сгц|шн.е овлашћен.а  ̂ 2 000

2.2 Поправнн практични nciiHT за CTnuaibe овлашћења 2 000

3. Дозвола пилота лакпх ваздухоплова (Јелрилпца) -  LAPL(S)
3.1 I Теоријски исшгг за дозно.лу I

3.2 I Практичнн нспит за дозиолу 2 50о

3.3 Поправни теорнјскп нспнтза дозволу .......................................................................................................... попредмету 500

3.<) Полравш! практичнп нснит за дозволу j 500

3.5 Ванредпа провсра теоријског знања 2 000

3. G Ванредна провера практичие оспособљеностн 2 500

4. Проширсње iipaua iia моториу јсдр1ш ш у -  TMG -

4.1 Практичнп испнтза .тозво.лу  ̂ 2000

4.2 Поправии испнтза дознолу 2 000

5. Дозвола пнлота лаких вазду\оп.11ова (балон) - LAPL (В)

5.1 Теорнјски испит за дозво.пу 4 000

5.2 Практични испит за дозволу Pj qqq

5.3 Поправии теорпјскн испитза лозволу ...........................................................................................................  по предмету l.OOO

5.4 Лопраини практмчш! HcnuT за лозпо.лу 6 000

5.5 Ванредна пронера теорнјског знан.а 5 000

5.6 Ванредна провера практичне оспособЈвености 6.000

6. Про111ирсљс праса iia другу' клаеу балопа

6-1 Практичнп испит за стицање овлашћења 5.000

Теорнјскн псппт :ia тип ваздухоплова за Part-66 дозволе за Б1/Б2/БЗ/Ц категорпју 21.000 [ I

ТАРИФНИ БРОЈ 2. ■
Дозво.ча приватног тшота (amiOH. .гелиноптер, ваздушни брод), дозво.ча пи.лота једрилице, дозво.за minoma ба.зона, дозво.ча 

професионалноеишота (авион. хеликоптер, ваздушниброд), дозво.ча пилота вцшеч-лане носаде и дозвола транспортног пичота
(авион. хеликоптер)

1. Дозвола прнватног пнлота (ав!10||/хел11коптер/ваздуши11 брод) - PPL (A/H/As)
1.1 Теоријскн испит за дозво.лу 5 000

1.2 Практичнн нсппт за дозволу 10.000 ј
1.3 Поправни теоријскн испит за дозволу ...........................................................................................................  по предмету 1.000

1.4 Поправни практични испнт за лозво.оу 10.000

1.5 Ванредиа провера теоријског знања 5.000

1.6 Ванредна пронера практнчне осиособљености 10.000
2. Дозаола nii.oora јсдрплпце - (SPL)

2.1 Теоријски испит за дозволу 1.000

I 2.2 Практичии испит за дозво.лу 2.500

ј 2.3 Попранни TeopiijCKii ис|ш гза дозволу ...........................................................................................................  по предмету 500

1 2.4 Поправнн пра[пнчнн исппт за дозволу 2.000

2.5 Ванредпа проиера теорнјског зпања 2.000
2.6 Ванредна провера практичне оспособ/веностн 3.000

3. Дозвола пп.чота 6а.чопа - (BPL)_________________________________ _______ ________________________________ _̂________ |

3.1 Теоријски испит за лозволу 4.000 [

3.2 Практичгш нспит за дозволу 6.000

3.3 Поправнн теорнјскн нспнт за дозполу ...........................................................................................................  попрсдмету 1.000
3.4 Поправни ирактичпн испит за дозволу 6.000

3.5 Ванредна проаера теарпјског знан.а 5.000

3.6 Ванредна провера практнчне оспособљеностн 6.000

4. Дозвола професиоиачног пнлота (ап110н,/хсл11Коптср/ваздуш11н брод) - CPL (.АД1/А5)
4.1 Теорн|ск-н HcraiT за дозволу 10.000

4.2 Практични испнт за дозволу 24.000



4.3 Поправни теоријски иаш т за доЈволу ...........................................................................................................  по предмету 1,500

4.4 Поправпп практпчЕш испит за лозволу 24.000

4.5 Ваирепиа nponepa тсоријског зпан.а 15.000

4.6 Ванредпа провера практпчне оспособл.ености 24.000

5. Дозвола пилота в11111счланс посаде - (МРЦА)) и дозпола транспортног пилота авиона/хеликоптсра -  ATPF^^A/M)
5 . ) Теоријски испит за дозволу 25,000

5.2 Практичнп испит за дозволу 77.000

5.3 Попрашш теоријски исппт за дозволу ...........................................................................................................  по предмету 2.000

5.4 Покракнп практичпп пспнтза дозволу 77.000

5.5 Ванредна провера теорнјскогзпања 20.000

5.6 Ванредна пропера пракгнчне оспособљености 77.000

6. Замена JAR-F'‘CL нсуса['ла1иснс PPL (А/Н) у Part -  FCL дозволу 3.000

7. Јамена JAR-FCL исусаглашепс CPL (А/Н) у Part -  FCL дозволу 6.000

8. Замсна J.AR-FCL исусаглашеис ATPL (А/Н) у Part -  FCL дозволу 10.000

9. Тамеиа JAR-FCl., iicycarnaiiiCEic SPlj у Part -  FCIj дозволу 2.000

10. За.меиа JAR-FCl. исусзг.дашснс BPL у Part -  FCl, дозволу 2.000

j I Замсна ЈАк-Г^С!. исуснглашсинх овлашНсша (овлашћсње за акробаиије, вучу једрилииа и ов.1 ашћеи>с за  ̂ qqq
' нспитнвањс прозотнпоеа ваздух(ш.дова) у Part-FC L  дозволу '

ТАРИФНИ БРОЈ 3.
Оилошћење за инсп1румептално .летење, овлашћења зп .петењш на класи/т ину авиона. хе.чшотшра, ваздушног брода ii

ваздухоплова са вертиншннш уз.петањем

L Овлатћсње за ииструме1палио .лстење IR (AH/As)/ - (ME,SE)

1.1 Теоријскн нспит за стицање овлашћсња 8.000

1.2 Практичнн испит за стпцање онлашћења 17.000

1.3 Поправнн тсоријски исппт за стицан.е овлашћења ...................................................................................  по предмету 1.500

1.4 Поправни практичпн исппт за стицање оБлашћења 17.000

1.5 Ванредна провера теорнјскоЈ'зпања 10,000

1.6 Ванредна провера практичие оспособл.ености 17.000

2. Ов.дашћењс за летсњс iia тииу авиоиа са једним ии.дотом (SFA)

2.1 Практнчнн ислнт за cin;iaH.e овлашћења 22,000

2.2 Поиравни практнчни испит за стицањс овлашћења 22.000

3. Овлашћсњс за .дстсњс иа типу авиона са вите лилота (МРА)

3 . ) Практични испнт за стнцање овнашћења 30.000

3.2 Попрашш практични испит за стицање овлашћења 30.000

4. Ов.лашћс1вс за .дстсњс iia iciacii јсдномоториих авиоиа(8Е)

4.1 Практичнн кспитза стицањеовлашћења 9,000

4.2 Попрашш испит за стицање овлашћења 9.000

5. Ов.1ашћс1|,с за лстсњс иа класи В11шсмотор|1их авнона(МЕ)
5.1 Практични пспит за стнцап,с овлашћеи.а 19.000

5.2 Поправни испит'за c iицање овлашћења 19.000

6. Овла11|ћеи,с за лстси.с иа тнпу хс.пнкоптсра (МРН)
6.1 Практнчип ИС1ШТ за стицање он.дашћења 30.000

6.2 Поправнн практичии испит за стицање овлашћења 30.000

7. Овлашћењс за летси.с иа типу хеликоптсра SFH -  SE/ME

7.1 Практпчнн ИСШ1Т за стицање оалашћења 14.000

7.2 Поправни практични испит за стицање овлашћења 14,000

8. Овлашћси.е за летсњс иа типу -  ваздушни брод (.Ла)

8. 1 Практичип ИСШ1Т за стицање овлашћсња 25.000

8.2 Поправни практичии испитза стииањеовлашћењв 25.000

9. Ов.1ашћсње за .leTCibc на тииу -  ваздухоллов са всртикалиим узлстањем (PL)
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9.1 Практнчнјг ј|спј-1т за c7it(jaH,e овлашЈјења 30.000 ј

9.2 [ Поправни практнчни пспит за стицање оилашћења_____________     25.000

ТАРИФНИ БРОЈ 4.
Додатна onjimiiheibci

1. Oa<iai]i)i(;ibc за летсн,с једршишом у o6.iamiMa

1.1 Практични испнтза стнцање овлашОења 9.000

1.2 Попраинн практичнп испптза стииа^оеовлашОења 9.000

2. Овлашћсљс за инегрумснтално лстсЕкС на рути KIR

2.1 Теоријски испит за стнцање овлаи1ћен,а 5.000

2.2 Практични испит за стицаЕке оплашћења 15.000

2.3 Полравни теориЈСки iscitHT за стицање овлашћенЈа ....................................................................................  попредмету 1.000

2.4 Поправни практичнп кспнтза стицане овлашћења 15,000

2.5 [Занредиа nponepa теоријског знања 8.000

2.6 Ванредна пронсра практачне оспособљености 15.000

3. Овлашћсњс за jicTcihC у планиискнм нределима MR

3.1 Практични испит за стицање оплашћења | 8.000

Ј.2 Поправни практични испит за стипање ов.лашћења 8.000

ТАРИФНИ БРОЈ 5.
Ипструкторска oeiiauiheiba/avmopinmiuje/cepmii4)UKamu -  процена оспособљености

1. Сертнфикат инструк1ора .icTciba јсдрнлнцом/балопом- FI(S/B)

1.1 Процеиа оспособ.њепости застицање сертпфиката- иснит 12.000

1.2 Лроцена ослособљеипсти за стииаи.е сертнфпката -  поправнп испнт 12,000

2. Проапфење нрава iiiicrpvKivpu лстсња FI(S.O спр01лођсње обуке иа моторној једрнлнцн (TMG)

2.1 Процена оспособљеиости за стицан,е сертифнката- испит 3.000

2.2 Процена оспособл.еностн за стаиање сертнфнка та -  поправни испит 3.000

3. Сертифнкат ннструктора летсња на авнону/хелнконтсру/ ваздуишом броду -  Fl (A/H/As)

3.1 Процена оспособл.ености за стипање сертнфиката-испит 19.000

3.2 Пропена оспособ.љеиости за стнпање сертнфнката -  поправни испнт 19.000

4. npouinpcibe Јфава ннструктора летеља F1(A) на вршсњс обукс за стицање, продужсње ii обнову F.IR илн IR

4 .1 Процена оспособ.љеностн за стнцање сертнфнката- i;chht С.ООО

4.2 Процена оспособЈненостн за стнцање сертнфиката- ггонравни испнт 6.000

j, Прошпрсње 1фава ннструктора лстења FI(A) iia вршењс обуке за стниање овлашћс1Ба за лстсњсна вншемотор11и>1 
’ ' авноннма (iVIEF)

5.1 Процена оспособљеностн за стицањс сертнфнката- нспнт 6.000

5.2 Процена оспС1соб.љепостн за стнцање сертификата -  поправнн нспит 6.000

 ̂ Прошнрсње iipana niicipvKTopa летења FI(H) на Bpiiieihc обуке за CTimaihc оапашћсња за летење на акше.чогорним 
' хслнкоптерима

6.1 Процена оспособ.љсиости за стнцаи.е сертнфиката- испнт 6.000

6.2 ( Процена оспособљепооти за стицање сертифнката -  поправнн испнт_________________________________ 6.000

_ Ссртнфика! iiiicTpVKTopa лстења на тнпу авнона са више пилоза- TRI(A) ii тнпу хсликоптера са внше ннлота -
TRl(II)___________ ^ ^ ^ ^ __________

7.1 Процена ос1гособљеностн за стицање сертш()иката'нспит 40.000

7.2 Процена оспособл.сиости за стипање сертификата -  иоправни испит 40,000

8. Сертнфикат ннструктора лстења иа тнпу авиопа TRl(SP.A)
8.1 Пропена ocnocoo.'hciiocTH за стшшње сертификата- испит 25.000

8.2 Процеиа оспособљености за стицање сертшјјиката -  поправни испит 25.000

9. Сертнфнкат нлструктора летења na тнпу ваздухоплова са вертикалним узлетањем- TRI(PL)

9.1 Процена оспосабљсности зе стииате сергификата- ислит [ 40Л00

9.2 Процеиа оспособ.љсцости за спшање сертпфиката -  поправнн нспит 40.000
10. ^(>рт1|фнкаттапстр>'ктора лсто|тГ||иГклат^ П



10.1 Процена оспособљс1шст|1-ja cTiiuaibe ссртнфнката-исшп' 19.000

!0,2 Процена осцособл>еносгн ja cnm aite сертификата -  поправни испит 19.000

Ч' Сертнфпкатипструк'ropa лсгегна за пнстру.центалпо лстење IRl{A/HMs)

! 1.1 Процеиа оспособљеиости за стицање сертифнката- нспит 19.000

11.2 Процека оспособ.љегшста за стицање сертнфиката -  иоправни испнт 19.000

12. Ссртификат ииструктпра летс|на на уређају за симулирањс летсња- SFI(A/PL/H)

12.1 Проиена oeiiocoOjteiioc™ за стацањс сертнфнката- испит 30,000

12.2 Проиена оспособ.1г.ености за стнцање сертнфпката -  поправни нспит 30.000

ТАРИФНИ БРОЈ 6.
Сертификат Ш1спитивача

J. Ссртифпкат нсштп1влча у лет}' (авнок, зеликоптер, јсдр|1лииа, балои, вазлушин брод) -  FE(A, Н, S, В, As)

1.1 Процеиа оспособл.еиости за спгцање сертифлката- iicuht 13.000

1.2 Процеиа оспособлЈепости за стицањс сертифнката -  поправни испцт 13.000

2. Сертнфпкат iiCHimiDa'ia нл тнлу (авионн са внше ннлота- (TRE(MPA))

2.1 Процеиа оспособљеностн за стпцањс сертнфиката- испит 33.000

2.2 Процена оспособљености за стицан.е сертификата -  иоправни испит 33.000

3. Сертпфнкат iiciiiiTiiBa'ia на тппу ( звионн са једннм пилотол|) - (TRE(SPA)

3.1 Происна оспособљсностц за стнцање сертификата- испит I ј.ООО

3.2 Процена оспособл,сцости за стицање сертификата -  поправии испит 15,000

4. Сертификат исш|тивача iia riiuy (ваздухоплов са всртикал[шлт узле-гањел|) -  TRE (PL)

4.1 Процена оспособ.љсности за стицање сертификата- иснит 33.000

4.2 Процена оспособл.еиости за стицање сертификата -  поправни испит 33.000

5. Сертцфикат исвнтнвача на тииу (хслнкоптер) - TRE (Н)

5.1 Процена ослособл>епос'1'и за С1'ицање сертификата- испит 33.000

5.2 Процена оспособ.љеносгн за стииање сертифшсата -  поцравни acnirr  ̂ 31000

ć. Сертвфнкат iicnii ruBa'ia на класи авноиа CRE(A)

6. 1 Процена осг|особ.д.еностн за стицање сертификата- исгоп' 13.000

6.2 Процеца оспосо^љецости за стццање ̂ ти ф н к ага  -  поправии испит 13.000

7, Ссрт1|фнкаг псшггивача за инструмеиталио летсње {авиои, хс.аикаптср, ваздушпи брод) -  lRE(A,H,As)

7.1 Процена оепособ.љености за сгицан.е сертнфнката- нспнт 13.000

7.2 Проиеиа оспособљеностн за стицац.е сертнфиката -  поправци испит 13.000
о Сертифика г испш нвача за урсђај за симулнрано лстењс (авиоп, хе.дикоптер, ваз.духоплов са вертнкалпим

' узлетагнсм) - SFE(A,H,PL)_______________________________ ^ ^ _________
S. I npoaeus аспособљс!mCTt: за crauaii.e сертификата- нспит 33.000

8.2 Процена оспособл.еиости за стгшање сертнфиката -  поправни испит 33.000

9. Сертнфнкат iiciiin нвача пнструктора летења (авнон, хс.дикоптер, ваздушнп брод) - FlE(A,H,As))

9. i Процена осгтосо6л.еностн за стпиање сертнфиката- испнт 13.000

9.2 Процена оспособл.емости за стнцање сертифнката ~ поправни испиг 13,000

10. Ссрт1|ф||кат испп пшача инетрукropa летења (јсдрнлнпа, балон) -  FIE(S,B)

10.1 Процена оспособл.ености за стнцање сертнфцката-испит 11.000

10.2 Проиена оспособ.љенос ги за стинањс сертнфиката -  штравин нспит 11.000

ТАРИФНИ БРОЈ 7.
Дозво/ш mainmaJuHcmpvKniopcKa овлаи1ћен,а/путоризпције испитивачо ултралаког ваздухоплова, пшота параглајдера и дозеопа

падобранца

1. Дознола пнлота улзралаког вазлухоплова (ULA, ULH, ULG, ULT, GYR)

1.1 Теоријски испцт за дозволу 4.000

1.2 Практични цспит'за дозводу ............................................................................................................................. но предагету 6.000
1.3 Поправнн теоријски исшјт за дозволу 1.000

1.4 Поправни практични испит за дозволу 6.000
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1.1 ВанредналЈЈоиера теоријскогзлаља 5Х)00 1

1,6 Нагфсдна проаера практнчне оснособљшости 6.000

I . Додатпо авлнш1те1Е.с у лозволн ултрала/сог вазлу.тоЕЕЛооа (IJLA , ULH, ULG , U LT , G YR ))
2.1 Практнчпи испнт за CTHiiapEie онлашћења 3.500

2.2 Попраиин [трактЕгчни нспнт за спЕЕЕање овлашћења 3.500

J . '̂niic oiiJiaiiihcii.B у.тгралаког паздухоплова за и.иааца важећег ов.лашћек>а SEP()aml)
3.1 Пракзични испит за стицање оплашћења 1.000

3.2 Попрашш практичии исинт за стц ањ е овлашИења 1.000

4, Дозвола пнлота пара1'лајдера
4 .1 Теоријскн испит за доз!шлу | ,000

4.2 Практнчнн испитза дшволу 1.000

4.3 Поправни TeopiijcKvi нснит за дозволу ............................................................................................................ по предмету 500

4.4 Поправии практнчнн иснит за .лозволу 1,000

4.5 Вапредиа npouepa теорпјског знаља 2.000

4.6 Baiipeaiia ировера практнчне оспособљекости 3,000

5, Овла1Е|1)сњс за летсн.с мпторппм параглајдсром
5.1 Практнчни нспит за ci-шшњс овлашћења 1,000

5.2 Поправни практичнн испит за стииање овлашћења 1.000

6, Дозвола лалобранца А катсгорнјс
6.1 Лрактични нспнт за дозволу 2.000

6.2 Поправни практични испитза лозволу 2,000

6.3 Ванрелна лровера ираЕгпЈчне ослособљености 2.000

7, Oa>iaiiiticiE.c ЕЕЕЕструктора ултралаког вазлу.хоплова п нлструктора параг.двјдиига
7.1 ^рактичнЕЕ искнтза дпб!1Јан,ео1!лац1ћен,а ~  Т 12.000^

7.2 Поправни пракп1чнн НС1ШТ за добијан.еовлашћец.а 12.000
S. ОЕ1ла[ЕЕ1јсЕЕ.с з апделг itii.iora -  параглајдер

8.1 Практнчни лспнг за доб1ЕЈан.е он.даЕнћеља 2.000

5.2 Поправни практнчнп испит за дозиолу 2.000
9. OEC'lailEhcEE.C ЕЕИеГр}'ЕСТЕЕра лаДОбрЛЕЕСТВЗ_______________________________________________________________________________ ____________

9.1 Практнчни испит за добијање овлашћења 12.000

9.2 Поправнн практлчЕш за доблЈање овлашћења 12.000

10. AiTopinaunja пакера падобрана

10.1 Практнчнн нспит за добнЈан.е ауторнзацнје/сертификата 2.000

10.2 Поправнн практични нспитза лобнјаше ауторизацнје/ссртшјшказа 2.000

ТАРИФНИ БРОЈ 8.
Дозволе и u!icnipyi:mopcKO ОЕЛшиЕАењл кобинског особло, ии.ж'ењера .четака, иавигатора пепшча и ваздухотовног диспечера

I. Дозвола KaOiiKcieor особл.а

1. 1 Теорнјск-ц испиг за дозволу 14.000
—

1.2 Поправни георнјски исиит за дозволу .............................................................................................................  по пре.цмету 1.000

1.3 Панредна нровера теоријског знања 15.000

2. ДоЗЕшла пижсЕвсра лстача ii дозео.да EiaBiii атора летача

2.1 Практични исгшт за дозпо.чу 55.000

2.2 Поиравнн практичш[ исгшт за дазволу 55.000

2.3 Ванредна провера практкчне оспособљености 55.000

3. Дазвола ваздухоиловиог диспсчсра
3.1 Теоријскн кспит за дозво.лу 15.000

3.2 Практични нсннт за дозволу 24,000
3.3 Понравни теорнјски испит-ja дозволу .............................................................................................................  по предмету 1.500

3.4 Попраини практичнн псннтза дозволу . 24.000

3.5 Ванредна провера теоријског знања 20.000
3.6 Ванредна ировера пракгичнеосиособЈЂеност 24.000



4. Овлашћс1БС инегруктора iiH/Kcibepa летача/навигатора летача

4.1 Практични нспит за стнцањеовлашћења/ауторизације/ссртнфиката 40.000

4.2 Поправни практични нсиит за CTimaibc овлашћења/ауторизације/сертифнката 40.000

5. Ов.1ашћс1ве ипструктора вазду\0Ш10в11их диспечера

5.1 Практпчнп пспит за CTiinaifae овлашћен.а/ауторизацмје/сертификата ј 19.000

5.2 Поправни практични испит за стнцање овлашћеша/аучоризацнје/сертнфиката 19.000

0. Луторизација iiciiiiTiiBana ваздухоп.пов|1их диспечера

6.1 Практичии испнт за спшање овлашћен.а/а\торнзацнје/сертификата 13.000

6.2 Поправни пракч ични исиит за стицање овлашћења/аЈторизацнје/сертифнката 13.000

7. Теорнјски iiciiin ii у паирсдиим гсрминнма .................................................................................................  по испиту 8.000

ТАРИФНИ БРОЈ 9.
ИЗДАПЛЊЕ И ИЗМЕИА СЕРТИФИКЛТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

ОСОБЉЕ K0.1E ВРШИ КОНТРОЛУ ПРИСТУПА, НАДЗОР И ПАТРОЛЕ НА АЕРОДРОМУ  
(Члап 175. став 6. Закона о вазд)'шном саобраћају)

j Издавање, шмсиа и itpo.av'accibc рока важења сертифвкатз за обавља1ве прег.деда обезбеђнваЕва, коитро.те прис1'упа,
' мадзора ii пагро.да

1.1 Издаваи,е сертифнката 10.000

1.2 И'змена сертнфиката 4.000

1.3 Продужеи,е рока важеи>а сертификата 10.000

2. Упис II пзмсиа ов.'1ашће>ва за обав.љање прегледа обсзбеђнвања, коптроле iipiicTyna, налзора ii патрола

2.1 Упис овлашћеи.а за обављање прсгледа обезбеђивања 10.000

2.2 Допуна онлашћења за обављање ирегледа обезбеђнвања 4,000

2.3 Упис оалашћеља за обапл.ањс контроле присту'па, надзора и патрола ć.OOO

2.4 Измена овлап1ћења за обављање коитроле прнступа, пзхчзора н патрола 2.000

ТАРИФНИ БРОЈ 10.
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И АУТОРИЗАЦИЈЕ, УПИС ОВЛАШЋЕЊА У ДОЗВОЛУ, 

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

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

1. Издавањс дозвола ваздухоп.човног особ.ља

1.1 Издаван,е PART-l-'CL дозволе приватног пилота авиона п хеликоптера PPL(A/H) 2.000

1.2 Издацан,е PART-FCL дозволе приватног пнлота-ваздушин брод РРТ., (As) 2.000

1.3 ИЈдавање PART-FCL дозволе професионалног пилота -ваздучдни брол CPL (As) 3,000

1.4 Издавање PART-FCl.. дозволе професпона.чног пилота авиона и хеликоптера CPL(A/H) 3,000

1.5 Издавање PART-FCL дозноле транспортног пилота пилога авнона и хеликоптера ATPL(A/H) 5.000

1.6 Изданап,е PAR'F-FCL дозволе пилога вишечлане посаде MPL(A) 5.000

1.7 Издавањс PAR l -FCL дозвола пилота .чаких ваздухоп.поиа( авиона и-хелнкоптера) LAPL(A/H) 2.000
I g Издавањс PAR'Г-FCL дозвола пилота лакнх ваздухошова (авпона и хеликоптера)- LAPL (А/Н) на основу 2 q()()
' иоседовања PART-FCL дозволе_________________________________________ ___________________________________ _________

1.9 Издавап.е PART-FCL дозвача нилота лакнх ваздухоплоиа (једрил1ша) - LAPL(S) I -000

1.10 Издавање PART-FCL дозвола пилота лаких вазлухоплова (балон) - LAPl.(B) 1.000

1.11 Издавап.е PART-FCL дозвола пнлота једрилпце (SPL)________________________________________________  1-000
1.12 Издавање PART-FCL лозволе пилота балона (BPL)    LOOO

1.13 Издавање дозволе шшота параглајдсра_______________________________________ _________________________________ ' 000

1.14 Издавањс дозволе падобранпа________________________________________________________________________________КООО

1.15 Издаван,е дозволе пилоча ултралаког ваздухоплова___________________________________________________   LOOO

1.16 Издавање дозволе тгжсњера летача ( F E ) _________________________________________________________ __
1.17 Издавап.е дозволе павнгатора летача (FN) __________________________________________ ____________________

1.18 Издавање дозво.че квбпнског особља (STW/STD) ________________________________________________________

1.19 Издавам.е дозволе вазлухопловног днспсчера (FD)_________________________________________ ___________________ ^ РРР
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1.20 Издаван>е дозволе контролора/етудента контролора летења 5.000

1.21 Издаиад>е дозиолс за одржавање балона и ваздушннх бролова 1.000 |

1.22 Трансфер дозволе (нзданаЕие PART-FCL дозволе 1Ш основу поссдовања стране PART-FCL лозволе) I 5.000 I
1.23 Издаван>е РЛ КТ-66-нницијално. на основу нризнате обуке/нсгшта, за Л /Б1/Б2/БЗ/Ц  категорију дозволе 5,000

^ Уп11е/продужси>с/[фошпрењс/об|1ову оплаш11е1ва за 1шструментално лстсње 
' IR- авион (А), хслпкоптер (Н) паздушпн броц (,^s )__________________________________________________________

2.1 Упнс onjiaujtieiba за ц|[С1рументално летење авионом и хеликоптером- 1R(A/H) 2,000

2.2 Прошнрсгве овлагнБења за илструмснгално летење са једномоторних [R(A)-SE на вишемоторне авионе 1R(A) - МЕ 11.000
,  ,  Прошнрење овлашћен>а за инСЈрументално летење са једнолготорних 1R(H)-SE на вншемоторне .хелнкоптере  ̂^

IR(H) - МЕ_____________________________________________________________________________________ ______________'
Продужсње/обнону рока важења овлашћвЕка за и1[стру.\гснтш1но лете1ве за авнон/хеликотер/ваздушнн брод- 
1R(A/H/As). '

2.3 Накнада се iviaha сама када се продужење/обноеарока важења овлаш^ења за тструмеитапно летење врнш 8.000
независио од продуже1ш /а6нове рока важења овлашћења зп летгње на кдаси/тнпу авчона/хеликопи1ера/ваздушм1
б р о д _________________________________________________________________________________ _________________

2.4 Уп|[с овлашћеЕва за инструмснтадЕТО летење-ваздушни брод IR(As) 2.000

Уппс/прошпрсЕвс/укланЈањс ограничења овлашћења за летенре ira тнпу/класн
Л/Н (PPL, CRL, A 'ITL. LAPL(A) LAPL(H) дозвола)), ii упис овлашћсн.а у ВГЕ, SPL, LAPL(S), LAPL(B) дозводу_______

3.1 Прошнрење права Ега .други тпп хеликоптера L A P L ( H ) _________________________________________ LOOO

3.2 Г1рошироЕке нрава [la друЕ-у класу авиона лаких ваздухоплова-^АР^(А)_________________________________________ LOOO
,  ПроширсЕ|,е права ita другу класу у дозволи пилота балона (BPL) и дозволу пилота лаких ваздухоадова (балон) j

(LAPUlj))_____________________ _̂___________________________________________________________________________ _̂___
^ ^ Прошнрење права на моторну једри.дицу(ТМО) у лозволи пилота једрилице (SPL) и дозволу пилота лаких I

' ваздухоплова (јсдрилгЕиа) (LAPL(S))________________________________________________________________________________
3.5 5'пис овлаигћења за летеЕке на класи авиона са једннм пилотом 2.000

3.6 Упис овлашћеља за летеЕке на клзсее једномоторних авноиа SPA-SE-ME 2.000
,  ^ Уннс овлаи[ћен,а за летеЕЕ,е на класн авиона на осЕГОву прсЕтоса овлашћења из дозволе коју је издала трећа држава ^

' у PART-FCL дозволу_______________________________________ _______________________________________ _____________
3.8 Упнс овлашћења за летење на theiv авнона са више шшота (МРА) 2,000
,  g Упис овлашћења за летен,е на тину авиоиа у ATPL(A) дозволу на основу преноса овлашћења из дозволе коју је

' издала трећа држава (кшшерзија) у PART-FCL дозволу___________________________________________ ____________________
,  ig Упис овлашћсља за летаке на тнпу авиона у CPL(A) илн PPL(A) дозволу на основу преиоса овлашћења из I ^

дозволе коју је издалз •1'рећа држава (конверзија) у PART-TCL дозполу_________________________________________________
3 .11 З'пнс овлашћеЕва за легсн,е на типу наздушног брода (As)________________________________________________   2.000
 ̂ 12 Унис овлашћеЕва за летеље на типу Е!азлушиог брода на основу преноса овлашћегва из дозволе коју је издала трећа jg
■ држава (конверзија) у РЛ1ТГ-ЕСТ дозволу___________________________________________________________________________
I,  Упис- oTOiamlieiba за летење на nm y ипи класи (А/Н) на основу ограничевог преноса osnauitieiba нз дозволе коју је ^

■ издала трећа држава (конверзија) у PART-FCL (A/N) дозволу_____________________________________ ____________________
3.14 Уписавлашћељаза летсње натипухеликоптера(МРН) _________________________________ _________2.000
,  I . Упис овлашћсЕка за лстеЕЕЈС на типу хеликоптерана iia основу преноса овлашћења из дозволе коју је  нздала трећа 12

^ држава (конверзија) у PART-FCL дозволу______________________________________________ ___________________ _________
3.16 Упнс овлашћеља за летеље на thiev ваздухоплова са вертнкалннм узлетаљем (PL))________________________________ 2.000

3.17 Упис овлашћења моторне једрилнце TMG________________________________________ ____________________________ 2.000

3.18 УшЕс овлашћења за летеље на тнпу хеликоптера (SPH)-SEZME_________________________________________   2.000

3.19 Проширење права нмаоиа дозвопе пилота једрилиие (SP L) на комерцијалие операције__________________________  ' -00Q

3.20 Замена JAR-FCL неусаглашеиих овлашћења (акробатско летење, вуча једрилнца и за пробне летове)______________ 2,000

4. Упнс додат1111Х овлаш ћсња ii пздавање ауторизацнјс инлота учспика________________________________________

4.1 Упис овл аш ћења за акробатско летеЕве________________________________________________________     LOOO

4.2 Упнс овлашћеи.а за вучу једрнлииа и транспарепат а ______________________________________________________ LOOO

4.3 Упис овлашћења за ноћно летење (NQ)_____________________________ __________________________________________
4.4 Упие/продужење/обнову овлашћсн.а за летење у плашшским пределима__________________________________________'-000

4.5 Упис овлашћења за пробне летове_______________________ _____________________________________________________ ^
4.6 \'пис ОЕШашћеЕва за лстсњ.е једрЕЈЛииом у облацима___________________________________________________________'

4.7 5'пис/продужен.е важења нивоа sHaiba енглеског језика_________________________________________________________ '

4.8 Издавањс аугоризациЈе пилота ученика (А/Н)_____________________________________________________________ _

4.9 З'пис/продужење/обнову овлашћења за легење на рути EIR(A)_____________________ ___________________ _________

4.10 Улис ATPLTheory credit (А/Н)_____________________________________________________________________________



- 11родуже1[.с/обно1>а рока важсња овласпИења за летс^ос на типу/класи авиона/хеликоптсра А/Н (PPL, CPL, ATPL,
~' LAPL(A) II LAPL(M)), дотволи itinoTa јелр||лпие (SFL), дозволи пнлота балона (BPL), LAPL(S) ii LAPL(B)____________
5.1 На Timv авнона (TR) у ATPL(A) дозволи 24.000

5.2 На типу апиона (TR) у CPL(A) или PPL (Л)дозаоЈш 16.000

5.3 На тнпу хсЈшкоптера (TR) у ATPL(H) лозволи 12.000

5.4 На типу хеликоптера (TR) у CPL(H) илн РРТ(Н)лозволи 8.000

5.5 На класн вишемоторних авиона (CR-ME) без овлашћења за инструментално лстење 6.000

5.6 На класи внше.моторннх авнона (CR-ME) са овлашћењем за ннстру'ментално летење 10.000

5.7 На класн јсдномоторних (CR-SE) без овлашћења за инструментапно лете1ке 4.000

5.8 На класи једномоторних (CR-SE) са овлашћењем за ннСЈрументално Јтетсњс 8.000
,  „ Продужење/обнова рока важења OBHauiileiba у дозволи пилота једри.лнце, пилота балона и дозволн пилота лаког .

' ваздухоплова (LAPL(S) и LAPL(B) '

5.10 Продужење/обиова рока важења овлашћења у PPL (Ав^дозволн 4.000

6 . Ут1С/прО[иирсп.с/[1родуже1вс/оГ)иову ниструкторских ов.лашћења/аутор|1за1Ц1Је A/H /A s/

6.1 ПродужсЈсе/обиова рока важења овлашћења инструктора летења на класи авиона CRI (А) 8.000

Продужсњс/обнову рока важења овлашћова ннструктора за инструментално летење ИРИ (Ас)
6.2 Иакнада се iviciha само када се продужење/обнова рока важења oenainheiba за инструл1ента/1но летење ерши 8.000

независно од проду.жеља/обнове рока ва.жења овлашће!иа за .летење на типу еазд\1шниог брода

Продуже[ке/об][Ову рока важења овлашћсња ннструктора летења на типу авиона ТРИ (МПА) đjco/e прорено 20 000
'  испособ.њеностн вршена са ис1П111Швачем '

Продужење/обнову рока важења овлашћења ннструктора летења iia тииу авиона ТРИ (МПА) лјсо Ј7/»г(ена 2 000
' ос110Собљеноанг1 није вршена са iicmimuea4e.M. '

Продужсн.с/обнопу рока важења оолашћења ннструктора летења ФИ (А/Х), ннструктора за инструментално
6.5 летење (А/Н) н инс фуктора летсЕва на типу хеликоптера ТРИ (X) ако је  провера стручности вршена са 8.000

иснитиваче.м

Продужењс/обнову рока важсн.а овлашћења ннструктора летења ФИ (А/Х), ииструктора за ннструлјснтално
6.6 летење (Л/Н) н инструктора лстен.а на типу .хелнкоптера ТРИ (X) ако провера стручности није вршена са 1.000

ис1штиваче.м

6.7 Про.дужен.е/обиону рока важеЈва овлашћења инструктора летења FI (S/B/As) 5.000

6.8 Продуже1ве/обиова овлашћења ннструктора за овлашћење за пробне летове FTl 2,000

6.9 Продужен.е/обнова овлашћеља ннструктора на тренажеру STI (А/Н) 10.000

6.10 Продужеи.е/обиова рока важ'еља овлашћења инструктора за сарадњу уиутар вишечлане посаде MCCI (As) 5.000

6.11 Продужем.е/об|1ова рока »ameiba овлашћења ннструктора за сарадњу унутар вишечлаие посаде MCCI (PL) 5.000

6.12 Продужењс/обнова рока важсња овлашћења инструктора за сарадњу унутар вишечлане посаде MCCl (А/Н) 5.000
Продужен.е/обнова рока важе1ва овлашћења ннструктора летења на уређају за симулирано лстење SFl (А/Н) без qqq

' пажећег онла1ићсн.а за лстсње на тнпу '
I  ̂ Продуже1ве/обнова рока важсЈва овлашћења ннстрз^ктора летења иа уређају за симулирано летен.е SFI (А/Н) са 2 UUP

* важећнм овлашћења за летење на типу '
I j  Продужеи.е/обиопа рока важења овлашћења ннстру^ктора летења на уређају за сим\'лнрано летење SFl (PL) за UUU

' ваздухоплове са пертикаллнм узлетањем '
6.16 Проширење oiijiaiHhei!.a инструктор за летен.а FI 2,000

6.17 npomMpeibe овлашћења 11[1Сфуктор за aeieiba на тнпу авнонаса внше пилота TRI (МРА) 20.000

6.18 Прошнрење овлашћења ннструктора за сарадњу унутар вишечлане посаде MCCI (А/Н) 5.000

6.19 Проширсн.е овлашћења инсфуктора летења на уређају за снмулирано летење SFI (А/Н) 15.000

6.20 Г1роширс11.е овлашћења ннетруктора летења за ваздухоплов са вертикалним узлетањем SFi (PL) 15.000

6.21 Прошнрен.е овлашћења ннструктора летења за ваздухоплов са вертнкалним узлетањем TRI (PL) 20.000

6.22 Проширен.е оилашћења инструктора летења на класн авнона CRl (А) 10.000

6.23 Проширсње овлашћења ннструктора летења на тнпу хеликоитера TRl (И) 20.000

6.24 Проширен.е овлашћења ннструктора на тренажеру STl 2,000

6.25 5'клања1ве oipaiiiiHeiba са ов-нашћења инструктора летењаР! 1.000
, 'Ук.лањањеограничења са овлашћен,а инструктора легења натнпу авнонаса више пнлота т onn

TRl (МРА)__________________________________________________ _̂___________________________________________
6.27 'Упнс овлашћсња ннсзруктор за инструмснтално лстењс IRI (Л/Н) 2.000

6.28 Упис овлашћеи.а инструктора летења на уређају за снмулнрано летење SFI (А/Н/) 2.000

6.29 Упнс OBjiaiiilieiba нпструктор за ннструмента-лно летење-ваздушни брод IRI (As) 2.000

6.30 Упис оплашћен,а инструктор FI (А/Н)______________________________________________________________   2.000
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6.31 Упнс оплаи^Иења ннсгруктор ['l (As) 2,000

6.32 Упнс овлашћсн.а имструктор летења јслрилицом FI (S) 1.000

6.33 Упнс овлашћен.а Ш1Сфукгор F1 (13) 1.000

6.34 Упис овлашћења ннсфуктор летења на класн аинона CRl (,А) 2.000

6.35 Упнсовлашћива иЕШЈруктор летен,а на тнпу TRI авион/,\еликоптер (А/Н) 2.000

6.36 Упнс овлашћсн.а нпс1руктор летења на типу ваздухоплова са вертнкални.м узлетањем TRI (PL) 2.000

6.37 Упис овлашћен.а нноруктора лстење у планннским прсделима MI 2.000

, Упнс овлашћсн.а ннструкгора за сарадњу вишечлане посаде за ваздухоплов са вертнкалннм узлетањем innnn
MCCl (FL)______________________________________________________________________ ^

6.39 Упис овлашћења ннструктора за сарадњу вишечлане посаде MCCI авнон/хеликоптер (А/Н) 10.000

6.40 Упис овлашћења ипструктора за сарадњу пишечлане посаде-ваздушнн брод MCCI (As) 10,000

6.41 Упнс овлашћења нпструктораза ов.лашћењеза пробнелетове FTI 2,000

6.42 Упнс овлашћења инструкторанатренажеру STI (А/Н) 10.000

, . ,  Упнс овлашћења пнсфуктора на уређају за симулирано летење за ваздухоплове са вертикалннм узлетањем SFI ,
(FL)  ̂ i.UUU

6.44 Упис овЈ1ашћс1ва инструктора за обуку у области обезбеђивања у ваздухопловству 24.000

6.45 Допуна овлашћења ннструктора за обуку у области обезбеђнвања у вазду.хопловству 5.000

6.46 Продужење/обнова рока важења овлашћења ннструктора за обуку у области обезбеђнвања у ваздухопловству 16.000

7. Ауторнзаи11Јс/ссртиф|1катн испитивача (нзлавање, ирошнрење, продужсње ii обнова)
^ I Продужен.е/проширење/обнову а^торизаинјс/сертифнката испитивача инструктора летења авионом/

' хелнконтером/једрн.шшом/балоком и ваздушним бродом- FE (A/H/S/B/As) '
2 Продужење/прошнрењс/обнову ауторизацнје/сертнфиката нспитивача за инструментално летење I ,  „„„
' авионом/хелнкот1тером/ ваздушннм бродом • IRE (A/H/As) ‘

2 , Продхокење/проширен.с/обнову ауторизацнје/сертнфнката нспитивача на хређају за симулирано летење 
' авионом/хе.пнкоптером/ва'Јдухоаловом са вертикалним узлетањем- SFE(A/14/PL) '

7.4 Продужење/проширсње/обнов}’ ауторизацнје/ сертификата испитивача на класи авиона CRE (А) 15.000

,  ,  Пролужење/прошнрење/обнову ауторизације/сертнфикатаиспитпвачаулету авиона/хелнкоптера/ваздушног i к nnn
' брода/, једрнлнцс и балона - FIE(A/H/As) '

2 g Продужсње/проширењс/обпову ауторнзације/ сертнфиката испитнвача у лету авиона/хеликоптера/ваздушног . ,
■ брода/, једрнлнце и 6aj'ioiia-E[E (S/B) '

„ ,  Продужење/проширењс/обнову ауторизације/ сертнфнката нспитнвача иатнпу авиона/хелнкоптера/ваздухоплова , ,  „„„ 
' са вертикалпнм узлетањем 'ГКЕ-(Л/Е1/РЕ) '

_ „ Продужеи.е/прошнрење/обнову ауторизаиије/ сертифнката испитнвача на thhv авиона са једним пилотом . .
rRE(SPA)__________________ ^ ^

2 g Издавање ауторизаинјс/ссртнфнката нснитнвача инструктора летења авноном/ хеликоптером/ 2
' јсдрнлнцом/балоном н наздушнн.ч бродом- FE (A/H/S/B/As '
.„ Издавањс ауторизацн|с/сер1нфиката нспитнвача за ннструментално летење авионом/хеликоптером/ ваздушннм ,

бродом - IRF, (A/l-l/As)______________________________________________________________________________________
2 11 Издавањс а\торизације/сер'1ифнката нспитивача на уређају за симулнрано летење 2 gpg

' авионон/хс.ликоптсро-м/вазду.хопловом са вертикалним узлетањем- SFE(A/Ff/PL) '
7.12 Издавање ауторизацнје/ сертнфнката испнтивача на класи авнона CRE (А) 2.000
_ . ,  Издавање ауторизацнје/ сертнфнката испптивача у лету авиона/хелнкоптера/ваздушног брода/. једрнлнце и ,

балона-Г1Е(А/Н/Аз)'__________________________________________________________________^
_ . . Издавањс ауторнзацнје/ сертификата испитивача v лету авиона/хеликоптера/ваздушног брода/. једрнлице и ^ „„„

бадона-F lE  (S/B)___________________________ ^ ^ _____________________
_ , - Издавањс азторнзације/ сертнфнката нспитипача на тнпу апиона/хелнколтера/ваздухоплова са вертикалним

узлетањЕм 'i'RE-(A/H/PL)____________________________________________________________________________________
7.16 Издавање ауторизациЈе/ сертшђшсата нспнтивача на тнпу авнона саједним пилотом TRE(SPA) 2.000

 ̂ '5’пис OB.iiaiiihcii.a у дозволу пнлота у.чтра.даког ваздухоп.чова, нзлавање ауторизацпје 11ст1Т11вача/пп.дота у'1С11пка
■ ултралаког вазудухоплова и упнс рално-телсфонијс на енглсском Језпку у дозволу пнлота ултралаког ваздухоплова

8.1 Упис овлашћења инс груктора лезеља ULA 1.000

8.2 Упнс овлашћења инструктора ле ген.а ULFI 1.000

8.3 Упис овлашћења инструктора летења ULJ 1,000

8.4 Упис овлашћења инструктора летен.а ULT 1.000

8.5 Упис опЈШшћен,а за ле гење жиропланом 1.000

8-6 Упис овлашћења за лстење на на ултралаким авионнма ULA за нмаоце важећег овлашћења SEP(land) 1.000

8.7 Издавање ауторизације испитивача U'LV 2.000
8.8 Издавање аЈТорнзацијс шшота ученнка 1.000

8.9 Продужење/обнова рока ввжења овлашћења у дозволи шшота ул^фшаког ваздухоплова 2.000



8.10 Упнс прапа Kopiiiiiheiba радио-телефоније на енглеском језику у дозволу пилота ултралаког ваздухоплова 1.000

8.11 Уппс долатног овлаш11сн>а у лозволу пилота ултралаког ваздухош10ва 1.000

9. >’пис оолишћсн.а у дозиолу пилпта параглајлера ii и1давап,е ауторизапије испитпвача и пплота ученика

' 9.1 Уппс овлашћења нпструк гора (параглајдЕр); 1.000

9.2 Упнс овлашћења таидем пилота (параглајдер); 1.000

9.3 Упис овлашћсња за лстсп.е моторпим параглајдсром (параглајдер); 1.000

9.4 Издавање ауторпзацијс псиитинача 2.000

9.5 Издавање аугоризацпјс пплота учепика (параглајдер) 1.000

9.6 Издавање решси,а о стажиран.у за инструктора параглајдера 1 -000
Упие овлашИсња у лозиолу палобранца, пздавање ауторпзаипјс, замена дозволе пакера падобрана ii пздавањс

■ иотврдс ш1.лота lanflCM иадобранца______________________________________________________________________ _̂______
10.1 Упис категорије 1.000

10.2 Упнс OBjiaiiilieii.a инструктор падобранства УООО

10.3 Упис овлашћси.а иомоћпик инструктор падобраиства 1000

10.4 Упис овлашћеи,а таидем ипструктор падобранства 1.000

10.5 Издавање ауторнзације испнтипача/паксра падобрана 2.000

10.6 Замена дозволе/пакера/потврде пшшта 1'апдем падобранпа _____________________________________ _________ !.00Q

Т1. Угше/продужсп.с/обпову овлашћења у дозволп контролора/студента коитролора летења

11.1 Упнс овлашћења, додагинх и посебних овлашћења у дозполу студента Koiriponopa летења/контролора летења 2.000

11.2 Издавање и из.мепа ауторнзације нспнтивача 2.000

11.3 Издавање приврсмене ауторизације ОЈТ инструктора 2.000

11.4 Излавањс принремене ауторизације проиењ1шача    2.000

11.5 Продужсње/обнова рока иажења овлашћења за локацију 2.000

I ј Продужеи.е/обнова рока важсња посебног овлашћења ОЛ' инструктора/посебног овлашћења проиењивача/ 2 oqo
■ посебног језичког опдашћења/ одобрења за пршење обуке на си.мулатору______________________________________________

11.7 Провера стручне ос11особл.ености за овлашћењс аеродромска контрола визуелна (ADV) '14.000

11.8 Провера стручне оспособл,ености за овлашћење аеродромска контрола-пнструментапна (ADI) ^О.ООО

11.9 Провера стручнс оспосо6л,ености за овлашћење прилазна контрола-процедурална (АРР)__________________________ 66.000

I 1.10 Провера ст ручне оспособл.ености за овлашћење прилазиа контрола-надзорна (APS) 62.500

11.11 Провера стрЈШне оспособл>ености за овлашћењс обласна контрола-процедурапна (АСР) 56.000

11.12 Провера стручме оспособ.л,епосги заовлашћење обласна контрола-надзорна (ACS)_______________________________ 69-000

11.13 Провера стручме оспособ.гвемости за додатно овлашћење у овлашћењу ADI -  A1R,GK4C,TWR, GMS, RAD 19.000

11.14 Провера сзручне ocnocoSjbCiiocTn за додатно овлашћење у овлашћењу APS -  (PAR, SRA, TCL)____________________ 25.000

11.15 Провера стручне оспособљености за додатно овлашћење у основном овлашћењу ACS -(T C L , OCN) 31.000

11.16 Провера стручile оспособљености запосебно овлашћење за .пок-ацпју________________________________________   25.000

11.17 Провера стручис оспособљеностл за посебпо овлашћења ОЈТ инструктора_______________________________  37.500

11.18 Провера стручие оспособљеностн за носебио овлашћење процењивача______________________________________  40.000

11.19 Провера стручие оспособл.ености за продЈткење/обнову рока важења овлашћења за локацнју 12.000

12. Излавање/11роцужсн,с/о6нова дозвола ваздухопловног диспсчсра (FJJ)_______________________________________ ________

12.1 Продужеи.е/обнова важсња дозволе ваздухоплоиног д и с п е ч е р а ___________________________________4.000

12.2 Издавање аугоризације исиитнвача ваздухоаиовног диспечера__________________________________  2.000

12.3 уиис овлашћења ннструктор ваздухопловног диспечера (FD)__________________________________________   2.000

13. Обнова важсп.д дозпо.ча кабнпског особ.т.а (STW/STP)____________________________________________________________

13.1 Обнова важења дозволс кабинског особ.л.а __________________    2.000

14. Проаужсњс дозвола ннжењера летача (ГЕ)/навигатора лстача (FN)________________________________________
14.1 Продужсње/обиова важеи.а овлашћеља за летење на тииу авиона у дозволи инжењера летача/навигатора летача !6.000

14.2 Упнс овлашћеља инструктор инжењер летач НЕ(1)/пзвнгатор летач FN(1)_______________________    2.000

15. Издава1ве/уш1с дозвоЈта/овлап||Јсп,а особл.а к-оје одржава ваздухоп.дов/балон / ваздушнп брод_______________ ________

15.1 Издава11,е дозволе PAR Г-66-додавање категоријс А/Б1/Б2/1ГЗ/Ц____________________________   ^-909
\ Издавање дозволе PART-66-уклањање ограничења на основу пркзнате обуке/испнта/искуства, за А/Б1/В2/БЗ/Ц ^ q0O

' категорије_______________________ __________________________________________________ _____________________________
15.3 Издавањс дозволе РЛ1ГТ-66-11нинијално, на основу JAR-66 дозволе за А/Б1/Б2/БЗ/Ц категорију______________________2.000I I _ —  ^



15.4 l'b.naeaibe дозполе 1*ЛК'1'-б6-иницијапно. на основу националне ICAO тип II дозполе за А/Б1/Б2/БЗ/Ц категорију ^-^00

15.5 Упис OB.riamheita у дозволу PAR r-66-тип/група ваздухоплова, за А/Б{/Б2/Б3/1Д категорију_________________________^-^^0

15.6 Пролужење важен.а дозноле РАК^ -бб _____________________________ ___________________ ______________
Издавање дозволе РЛКТ-бб-иницијално, по захтеву за прстходно нризнавање испита по члану 66.А.25{ц). за 20.000
А/Б1/Б2/1ЈЗ/Ц категорију________________________________________________________________________ ___________________

15.8 Продуже1ве/обнова дозвоне за одржавање балона и ваздушних б р о д о в а ____________________________________ *

16. Ссртификат за обав.њан>с iiper.'icfla обсзбсђмвања ____________________________ _________________ ________________

16.1 Издавање сертификата н упнс овлашћења за обављањс прегледа обезбеђивања________________________________ ^  J C / O ^

16.2 Измена ссртнфтсата - доптаа овлајцћења за обављање прегледа обезбеђивања_____________________ ______________

16-3 Продужсње рока важсња сертификата за обављање прегледа обезбеђивања_______________________________________

17. Овла1ићсн.с за обаил.а1вс коитролс пристуиа, надзора ii патрола ____________________ _̂___________________________

! 7.1 Уппс овлашћења за обавЈвањс контролс прнступа, надзора и патрола__________________________ __________________

17.2 Измена овлашћења за обављап.е контроле прнступа. надзора и пагрола __________________ _____________________

17.3 Продужсње рока важен.а овланјћеља за обавЈвање контроле прнступа, надзора и патрола________________________ I
18. Пздаиањс дуплнката .иозиола ваздухопловЕ10г осо6л.а/иовог обрасца________________________ __________________
19. Пздавап.с потпрдс о важењу дозво.че/овлашћсња ваздухопловпог особља о непроузроковању удсса/исзгода 1.000

Упис, допуна, продужсње рока важсња п обнова рока важс1ка овлашћсња инструктора за обуку у областн 
обезбеђпвања v ваздухопловстпу _______________________________ _____________________________________ ____

— п  ̂  ̂ 24.00020.1 Упнсовлашћеи.а __________________________________ ________________________________________________ ____________

20.2 Допуна овлашћсн.а_____________________________________________ ____________________________________________

20.3 Продужен.е рока в а ж е љ а _____________________________________________________________________ ____________

ТАРИФНИ БРОЈ 11.
ЦЕН ГРИ ЗА ОБУКУ ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОСОБЉ А 

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

1. АТР Интсгрнсапп програм о б у к е _____________________ ________________________________________________________ _

1.1 Издавање Погврле о праву на обучавање ваздухоиловног о с о б - т .а ___________________________________________ 20.000

1.2 Измена Потврде о прапу па обучаван.е____________________________________ _______________________________

2. .ATP/IR l'ln icrpiicaiin програм обуке_____________ ____________________ __________________________________ __________

2.1 Издаваи,с Потврде о прану на обучавање вазлухопдовног особља ___________________________________

2.2 И'Јмена Потврде о праву на обучавање______________________________________________________________________

3. АТР Модуларпп iiporpaxt обукс________________________________________________________________________ _________

3-1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља_____________________________________________ *̂  **̂ ^̂

3.2 Измепа Потврдс о праву на обучавање_________________________________________________________ _____________ _______

4. CPL/IR HiiTcrpiicann програм обукс_________________ __________________________________________________ _________
4.1 Издавање Потврде о праву иа обучаван.е вазду,хоп.ловног oco6.iia____________ ______________________________  20.000

4.2 Измена Потврде о праву на обучавање________________________________________ ____________________ __________20.000__

5. CPL Интегрпсапи iiporpaat обукс________________________ ^ ^ ______________________ __________
5 .1 Издаван.с Погврде о праву па обучавањс ваздухопловног особља __________________ __________________________

5.2 Измена Потврде о праву на обучавање_____ ____________________________________________________ ______________20£00—

6. CPL Модуларпп програм обукс______________________________________________________________________ ____________
6.1 Издаван.е Потпрде о праву на обучавање ваз.чухоп.човног особл.а_______________________________________________ _______

6.2 Измена 1'1отврде о праву iia обучанање_____________________________ __________________________________________I5i)00—

7. IR Моду,тар|1п програм о б у к с __________________________________ _______________________ ______________________
7 1 Издаван.е Погврдс о нравс на обучава^ће ваздухопловног особља __________________________________

----- -̂----------------------------------------- —̂ 7  15.0007.2 Измепа Потврде о прапу на ооучавање____________________________________________ ^ ___________________ _________

8. MPL HnTcrpiicaini програм обукс_______________________________________________________________ _______ _________
8 ! Издавање По гврде о праву на обучавање ваздухопловн01~ особља______________________________ _________________ —

----- -̂---- ----------------------------------------- “ 20.0008.2 Измена Потврле о праву на обучанање_______ __________________________ ______________________ ___________ _________

9. L.APL{A/H/B) програ.м обуке____________________ ______________________^ __________ __________________ _________
9 I Изпавање Погврдс о праву на об^чавање ваздухопловног особља ________________________________ —

----- -̂----------^ ^ — 7------ -  ̂ 10.0009.2 И'Јмена Потврде о праву на обучавање ________ ________________ __________ ________________ __________ ____________
10. LAPL-PPL Модуларни програм обуке___________________________________________________________________ _________



10.1 Издаван>е Потврде о прапу на обучавање ваздухопловног особља 10.000

10.2 Измена Потврде о прану iia обучавање 10.000

11. BPL Моду.тарни ирограм обукс

11.1 Издавање Потврде о прану на обучавање ваздухопловног осооЈна 10.000

11.1 Измена Потврде о праву на обучавање 10.000

12. PPL Модуларни iipoi'paM обукс

12.1 Издаван,е Потврлс о праву на обучавање ваздухопловног особ.т,а 10.000

12.2 Измена Потврде о праву 1Ш обучавање 10.000

13. Програм обукс за cTimaibC овлатћењ а за летење на класн МЕР (land)

13.1 Издавање Погврде о праву па обучавање вазлухопловног особља 10,000

13.2 Измена Потврде о праву 1Ш обучавањс 10.000

14. Програм обукс за стнцање ов.т|ашћен>а за лстсње на класи SEP(land)

14.1 Издавам,е Потврде о праву ма обучавањс паздухопловног особља 10.000

14.2 Измена Потврде о праву на обучавање 10,000

15. Програм обукс за стицаљс ив.ташћсња EIR

15.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља 10.000

15.2 Измена Потврде о праву iia обучавање 10.000
jj. Програм обуке за стииањс ов,11ашћења за летење ка типу авиона/ хеликоптсра/ ваздухоп.това са всрТ11ка.пмим

' узлетањем_____________________________________________________________________________________ ________ _̂________
16. ! Из.давање Потарде о прапу на обучавање ваздухопловног особља 15.000

16.2 Измена Потврдс 0 праву на обучавање   16-000

17. МСС .Моду.тар1111 нрограм обуке

17.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ва.здухогшовпог особља 10.000

17.2 Измена Потврлс о праву на обучавање 10.000

18. Програм обуке за CTiiuaii,c оаташ ћењ а за акробатско лстење

18.1 Издавање Погврде о прану на обучавање ваздухогшовног особља ________________________ | 5.000

18.2 Измена Потврде о праву iia обучавање _________________________________________________  | 5.000

19. Програм обукс за стицање ов.та|цћсња за вучу тракспареиата

19.1 Издавање Погврде о праву на обх^чавање ваздухогшовног особља 5.000

19.2 Измепа Потнрле о праву на обучавање __________________________________  5.000

20. Програм обукс за стицањс овлатћсњ а за иоћио лстси>с____________________________________ ________________________

20.1 Издаван,е Потврде о праву на обучавање ваздухопповног особља_____________________________________ _______ | 5.000

20.2 Измена Потнрде о праву на обучавање _____________________________ | 5.000

21. Програм обукс за стицање ов.1ашћс1ва за лстсње у n.iaiiiiKCKiiM прсделима

21.1 Из.даван,е Поп врде о ираву на обу^чавање ваздухопловног особ.ља 8.000

21.2 Измена По1'Врде о праву на обучавање    8.000

22. Програ.и обукс за стипањс ов.1аш ћсп.а за пробне летопс________________________________________________ __________

22.1 Издавање Потврде о праву на обучавање ваз.духопловног особ.ља 10-000

22.2 Измена Потврде о праву на обучапање_________________________________________________________   О̂-ООО
23. Програм обуке за стииање ссртифнката -F[(.A,H,,-Vs)_________________________________________ _____________ _̂________

23.1 Издавање Потврлс о праву на обучавање ваздухопловног особља______________________________ ________________ 16.000

23.2 Измена Потпрде о праву иа обучавање__________________________________________________ _____________________ ^6.000

24. Програм обукс за стицањс ссртпфиката - CRI___________________________________________ _______________ __________
24.1 Издавап,е Потврде о праву iia обучавање ваздухотовног особља___________________________________ ____________ ^6.000

24.2 Измена Потнрдс о праву на обучавање____________________________ _________________________________________ ^6.000

25. Програм обукс за стицањс сертифнката -TRl___________________________________________________________ _________

25.1 Издавање Потирде о прапу на обз-лавање ваздухопловиог особЈкз_______________________________________________  ̂6.000

25.2 Измена Потврдс о праву iia обучавање____________________________________________________________ __________  ̂6.000

26. Програм пбукс за стипањ е ссртификата -IRI______________________________________________________________________
26.1 Издавање Потврде о праву на обучавањс ваздухош1овног особља__________________________   '6.000

26.2 Измена Потврде о праву иа обучаван.е_______________________________________________________ ___________ '6 000
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27. Програм обуксза CTiinafi.c сср тф и к ата  - M C C I ________________________________________________________

27.1 Издаваи>с Потврде о [фаву иа обу^чавање паздухопловног особља 15.000

27.2 Измена Потврдс 0 нраву iia обучавање    15.000

28. Програм обуКЕ ja cnm aibc сертификата - S F ! ________________________________________________________

28.1 Издаван>е Потврде о праву иа обучавање вазкухопдовиог особ.ља 15.000

28.2 Измена Потврде о праву на обучава1в е ____________________________________________ 15.000

29. Програм обукс за CTHuaibe ссртификата -STI ____________________________________________ _

29.1 Издапан,е Позпрдс о праву на обучавање ваздухоплов1ГОГ о с о б Ј в а ____________________________________________ 15.000

29.2 Измеиа Потпрде 0 праву iia обучавање _____________________________________ ________ 15-000

30. Програм обукс за cTUiiafbc лозволе кабннског особл>а ______________________________________________ ^

30.1 Издавап.с Потврде о праву на обг^чавањс ваздухопловног особља   15.000

30.2 ' Измена Потврде о праву на о б у ч а в а њ е ___________________________________________________ ___________ 1 l̂ .OOO

31. Програм обуке за етицан.с дозоолс ваздухопловпог днспечсра______________________________________ ______ __________

31.1 Издава1вс Потврдс о праву на обучавање ваздухопдовног о с о б л > а ____________________________________________ 15.0QQ

31 -2 Измепа Потврде о праву на о б у ч а в а п А __________________________________________________________ | 15.000

32. Програм обукс :ia стппаље ов.г1ашНеп.а ипструктора вазлухоповиог ц и сп счсра_____________________

32.1 Издавањс Погврдс о праву иа обучавање ваздухопловног особ.1в а _____________________________ 15.000

32.2 Измепа Потврдс о праау на о б у ч а в а њ е _______________________________________  15-000

33. Програм обуке за стипањс дозволе пилота ултралаког ваздухоплова_____________________________________ ________

33.1 Издавање Потврде о праиу иа обучавање ваздухшшовног особља_____________________________________  5.000

33.2 Измена Погврде о праву на обучавањс | 5.000

34. Програм обуке за стицањс ов.дац|ћсља у дозволп ултралаког ва.здухоплова

34.1 Издаван.с Потврде о праву на обучавање ваздухопловног о с о б .д .а _______________________________________ ■ 5.000

34.2 Измена Потирлс о праву на обучавање _________________________________________ _ 5.000

35. Програм обукс за стипаље овлашћеи.а ипструктора ултра.лаког ваздухоплова____________________________ __________

35.1 Издаваље Потврде о лраву на обучавап.е вазлухоадовног особља________________________________________________ 5.000

35.2 Измена Потвр.де о праву па о б у ч а в а њ е _____________________________________     5.000

36. ЗРПМодуларпи програм о б у к с ______________________________________ ________ _________________

36.1 Издавање Потврдс о праву' iia обучаваље ваздухоггповног особља 5.000

36.2 Измена Потврле о праву на о б у ч а и а њ е ____________________________________________ 5.000

37. Програм обукс за стнцањс овлашћења за летењс једрилицом у облацнма___________________________________________

37.1 Излавањс Потврде о праву на обучавање ваздухоп.попног особ.-ва_______________________________________________ 5.000

37.2 Измена Потврде 0 праву на о б у ч а в а њ е _______________________________________   5.000

38. Програ.м обукс за стпцаи.с сертнфпката -F1(S)_______________________________________________________ ____________

38.1 Издавање Потвр.пе о праву на обучавање ваздухопловног о с о б љ а __________________________________________ 5.000

38.2 Измена Потврде о праву iia обучавање ______________________________ _________ _______________________ | 5.000

39. L.APL(S) iiporpaiM о б у к с ____________________________________________ _______________________________________
39. [ Издаван.е Потврце о праву па обучавање ваздухоштовног особЈка____________________________________________  5.000

39.2 Измена Потврде о праву на обучавање_______________________________________   5.000

40. Програм обукс ja  стпцањс дозво.пе падобранца___________________________ _____________________________ _________
40. ! Издавап,е Потврде о праву на обучавање ваздукопдовног особд.а_________________________  5.000

40.2 Из.чена Потврде о праву па обучавање_______________________________   5.000

41. Програм обукс за стицањс лоЈполе пилота параглајдера_________________________________________________

41.1 Издавањс Потврде о праву иа обучаван.е ваздухоааовног особља_______   5.000

4 1.2 Измепа Потврде о праву па обучавање______________  5.000
42. Програл! обуке за cnm aii.e овлашћења пилота таидем нарзглајдера__________________________ ___________ __________

42. \ Издаоан,е Потардс о праву' на обучавање ваздухопловнот особ.ља_______________________________________________ 5.000

42.2 Измена Потарде о праву на обучавање____________________________________________________________ ________ I
43. Програм обукс за cj nnan.e ов.Ја1ићења пилота моториог иараглајдсра______________________   ^

43.1 Издавање Потврдс о праву па обучаваље ваздухомовног особл .а____________________________ _____________ 5.000
43.2 Измепа Потврде о праву па обучанан.е___________________________________ ______ __________________________ J— LOOO—
44. Програм обуке за стииаи.с ов.ча1нћсња танде.м падобраиа_________________________________________________________ _



i Издавање Потирде о прану на обучавање ваздухоачопног оеобља 3.000

44.2 Измена Потпрде о прану на обучавање 3 000

45. Програм o6yicc за стпиарвс оаташћења iiiicTpyicropa падобранства

45.1 Изданање Потврдс о орапу на обучаван.е ]5аздухопловног осооЈва 3.000

45.2 Измена Потнрле о праву на обучавање 3.000

Програл! cnpoDntjciba нродснс jiiaiba снглсског јсзнка којл се користи у камуиикаиији иилота ваздууоплова

46. ! Издаван^с Потврае о нраву на обучавање ваздухогшовног особља 15.000

46.2 Измена Потврде о праву на обучавање 15 oqo

Ј.Ј Осталс 1ПЈ1СИС садрнакс у Потлрли о праву iia обутавање, укл.учујући ii измспу 7 ~
' одобрсног про1'рама обукс ..................................................................................................................................по захтеву

48. Цснтарза обуку кон гролора легсња

4S. I Издавање потврде на право на обучавање контродора летења 850,000

48.2 Измену потврде на право па обучавагве контролора летења 20.000

4 -̂ Цсптар за обуку особ.ља које обавља преглсл обсзбеђива1ва, контролу прнстуиа, иадзор ti патроле
49.1 Издавање по']])рде о праву на обучавање 200.000

49.2 Измена пптврдс о нраву lia обучавање 20.000

50. Цснтар за обуку ocTiOior особЈва чпји послови утичу на безбсдност ваздушиог саобраћаја

50. i Издаванл потврдс о нраву на обучавање 100.000
50.2 Измена потнрде о праву на обучава]ће___________________  ГоЖо

Si- Цснтар за обуку особл.а чији пос.тови поередно утичу ua безбсдност ваздушпог саобраћаја

5 i . I Издавање потврде о itpauv на обучавање 200.000

51.2 Из.мена потврде 0 ][раву j]a обучавање 15.000

52. 11здава]ћс п нз.мсиа потцрде о праву »а обучавање ваздутјопловпог особља - Part-147

52.1 Издавање потврде ~ ociiOB r̂a обука, 1 KaTeropiija иннш]ја.пно 100.000

^2,2 Издавање потврде - основна обука, додатна (под) категорија иинцијално 10.000

32.3 Издавање иотврле - обука за тип ваздухоп.това, 1 категорија иницијално 200.000

52.4 Издавање погврде - обука за тј!П ваздухоп.вона, додатна (под) категорија, инииијално 10.000

52.5 Измена noTiip.ne - основна обука, додатна (под) категорнја 20.000

52.6 Измена потврае - обука за тап ваздухоплова, додатна (гтод) категорија 20.000

5J. Мздавањс нотврдс - обукс које иису Part-147 -  Ш1ицнјал1ш 20,000
■  ̂ —̂ ■ — —     -------- ----------------------- ------------ -------- -----------------------------------  ̂ ..  __________ ___  ̂

54. Мзмена noTHp/ic - обукс којс нису Part-147 10.000

ТАРИФНИ БРОЈ 12.
5ТЕЂАЈИ ЗА СИМ5^ЛИ1’АЊ Е ЛЕТЕЊ А  И ДРУГЕ ВРСТЕ СИМ УЛА ТОРА  ЗА ОБУКУ 

(Члан 180, став 4. Законао ваздушном саобраћају)

j Мзлаваи.с дозволе за коришћењс уређаја за еимулнраис летењс или друге врстс спмулатора за обуку и за излаиање 
’ voepciba 0 градацији

1.1 V'petjaj за ос]]овну ИЕ1С']рументшшу обуку (BITD) 40.000

1.2 Уређај за потпуно сн.муллра^ве летова (РГ5) 400.000

1.3. Тренажер легсЈва (FTD) 65.000

1.4. Уређај за обуку летлч1со-иавигапноних проиедура (FNPT) 200.000
1.5. Други уређај]] за обуку (OTD)______________________________________________      10.000
2. Мздавањс увсрСЕва о гралаццји уређаја за симулирапо лсгегће
2.1 Уређај за осповну инструменталпу обуку (BITD) 2.000

2.2 Уређај за лотпуио снмулнрање легења (FFS) 10.000

2.3 Тренажер летсн.а (l'TD) 3.000

2.4. 5'ређај за обуку летачко-навнгачионих процсдура (FNPT) 5.000

2.5. Други уређајн за обуку (OTD) 1.000
j  Мзлава1вс .лозволс за Kopifiiihcii.c уређаја за ciiM.v îipaibC летсња нли друге врете симулагора за обуку 

■ коитролора летсња ' ‘
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ТАРИФНИ БРОЈ 13.
ПРИЗНАВАЊ Е О БУ КЕ, ДОЗВОЛА И ОВЛАШ ЋЕЊ А СТЕЧЕНИХ У C l'PA H O J ДРЖ АВИ 

(Члан 183. став 4. Закона о паздушном саобраћају)

Признпвање обуке aipoeedene v страној држ ти и стрпне базволе и овлашбељс?, а која није држава чпаншје EASA wiu држааа
препознате но Part -  FCL

Дозвола чилотл .оакнх иамухоплона EAPL (A/H/S/B/) са 1фнпадајућнм овлашћењнма иа оспову crpaiic
• дозволс L A PL(A /n/S/lV ) '_________________________________________________________________________________ '

2 Дозвола пилота јс.дрилине (SPL) ii балона (BPL) са прнпалајућим овлашћсњима iia осиову стране дозволс
■ пилота јсдрилццс (SPL) и пилота балона (BPL)_____________________________________________________ ______________

j  Дозвола прнватног иилота ав||она/хелико11тсра/ваздушиог брода PPL(A/H/As) еа прнпадајућим I ^00
‘ овлашћеи.и.ма iia оспову страпс дозволе PPL(A/H/ As), CPL(A/H/ As), ATPL(A/H)____________________________________

^ Дозвола професионалиог ми.зата авиона/хелнкоптера/ вазду1Иног брода CPL(A/H/As) са припадајућим 2уд ggg
' овлаиЈћењима iia оспову страмс дозво.пс CPL(A/H/As)___________________________________________________ ___________

Дозвола траиспоргиог иилота аииоиа/хсликоитераАТР^(А/Н) са припадајућпм овлашћсњи.ма на основу ^g^ ggg
‘ ' счранс .дозволс______________________________________________________ ____________ _____ __________________________
^ Дозвола павигатора лстача (FN) са припадајући.м овлашћсњима и iiii*eitepa лстача (FE) са 

' припадајућпм овлашћеи^има iia основу страие д о з в о л с _________________________________________________________

7. Призиавањс дозволс кабииског особља са припадајућн.м овлашћсњима иа осноау стране дозволе 14.000

8, 1 Јрпзиавање дозволс ваздухоп.новиог дпспечера са прнпадајућим овлашћењнма на основу страис дозволс 14.000

^ Признава^ве дозволс пплога ултралаког ваздухоплова и пилота балона са прнпадајућнм овлашћењима iia ggg
’ осиову страмс дозволс__________________________________________________ _______________ ___________________________

Призиавањс дозволс палобраииа ii дозволс пилота параглајдера са припадајућвм овлашћсњима на ^ qqq

' осиову страис дозпо.пе _________________________________________ __________________________________ ___________
11. Призиапањс дозволс коптролора летика са припадајућим овлашћењнма 250.000

12. Пр11зпаваи>е дозволс сгудснта контроле лстења ______________________________________    150.000

13. Призиавањс мочсзис гсоријске обуке стечсне у цеитру за обуку којн nnje сертпфикован од стране ДЦВ ј 100-000

ТАРИФНИ БРОЈ 14.
Прпвремено нрнзнаваше апране дозволе (вапидација), о која није издата од стране државе чланице EASA ш и државе

препозпате но Рап -  FCL
________________________________________________________________________________________ ___________________________________ , I

1. Пилотске дозпо.чс за ја ш т  авво -  прсвоз и другс ко.мсрнијалне активиости______________________________ ___________

1.1 Дозвола професиондпног пилота CPL(A/H/As) ____________________________________   56.000

1.2 Дозволаз-ранспортпог пнлота ATPL(A/H)__________________________________ _____________ ___________________ ј [j 5.OQ0 ј

1.3 Дозвола навигатора летача (FE) н инжен>ера летача (FN)_____________________________________________________  70.000

1.4 Дозвока кабннског особ.ад _______________________________________________________________________ I 14.000

2. Пилотскс дозволс у iicKDMcpiiiiJanHii.M актнвиоетима са овлашћсњем за пнструмснталпо.детење_____________________

2.1 Дозвола нрмватиог пилота FPL21R(A/H/As) _______ _________________________________________________ ______

2.2 Дозао.ла професионај|Н!>г пплота CPL/1R(A/Fl/As)____________________________________________________ _________

2.3 Дозвола транспортиог 1шлота ATPL/IR(A/H) _________________________________ _____ ____________________

3. Пилотскс дозволс у искомерчнјапним ак™ ввост«ма бсз овлашћења за ипструмситално лггење___________ __________

3.1 Дозвола приватног пнлота PPL(.A/i 1/As)______________________________________ ______________________________

3.2 Дозвола профес!10наЈшог шшота CPL(A/H/As) ______________________________ ________________________________

3.3 Дозвола трапспорзиог lunora ATPL(A/H)____________________________________ _____________________________

4. Прихватап.е пнлотскнх дозвола за поссбнс задатке ограиичепог трајањ а_____________________________

ТАРИФНИ БРОЈ 15.
Д РУ ГО С ТЕП ЕН О  РАЗМ АТРАЊ Е ЗДРАВСТВЕНЕ СПО СОБН ОСТИ  

(Члан 192. сзао 3, Закона о ваздушном саобраћају)

I. Другостспсио разматрањс здравстпснс способности _________ __________________________________________



VII - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ

ТАРИФНИБРОЈ 1.
ПРОГРАМ И ЗА ОЕЕЗБЕЂИВАЈБЕ У ВАЗДУХО ПЛО ВСТВУ

(Члан 22̂ 1. став 6, Закона о ваздушном саобраћају)

1. Програм опсратера аеродрома са гтрско 100.000 путннк*а ro^iiuitbc

1.1 Одобрен.е Програма 260,000

1.2 Измана процедура 20,000

1.3 Администратнвна нз.мсна 1500

Лрограм оисратера асродро.на са siaibe од 100.000 путиика годшиње

2.1 Одобрење Програма 50.000

2.2 Измана пронедура 5,000

2.3 Алмишгстративна нзмена 1.500

3. Програн aBiio-iipCROTiioua за рсдоваи и чартср aBiio-прсваз

3.1 Одобрење Програма 200.000

3.2 Измана процелура 20,000

3.3 .Админнстративиа из.меиа ) 500

4. Програм авпо-ирсказноца за осгали ванрелШ1 авио-превоз
4.1 Одобрењс Програма 80.000

4.2 Измаиа процедура 10.000

4.3 Администратнвца измсна | удд

5. Програ.и пружаоиа ус.дуга у наздушној иловпдби

5. ) Одобрење Програма 100 000

5.2 Измана пронедура 15,000

5.3 Адмшшстратипна из.мсна 1.500

6. Програм npV/Kaoiia услута зе.изЈвског 011служ]шања

6.1 Одобрење Програ.ма ј 502)00

6.2 Измана процедура  ̂ lO M

6.3 Адмшшстратнвиа измена ј ) 50Q

7. Програ.м регулпсапог arc ina

7.1 Одсбрсњс Програма 50.000

7.2 Из.мана проиедура 5.000

7.3 Лл1\ганнстративна измена 1500

8. Програм регулисаиог снабдсвача залиха.ма за потрошљу токо.м лета

8.1 Одобрење Програ.ча 50.000

8-2 Измаиа процсдура 5.000

8.3 Алминистративна лз.мена 1.500

9. Програ.ми остали.ч субјеката onpcl)eiiii.\ Нациоиалним програмом

9.1 Одобрсње Програма 50.000

9.2 Из.мана процедура 5.000

9.3 Адмшгнстрртовна и.з.чсна 1.500

ТАРИФНИ БРОЈ 2,
ДОЗВОЛА ЗЛ ОБАВЈЕЛЊ Е КОНТРОЛЕ ЛРИСТУПА И ПРЕГЛЕДА О БЕЗБЕЂ И ВА Њ А

(Члаи 227. сзав 4. Закоиа о вазлушно.м саобраћају)

1. OOaBjbaibc коиз роле присзума и преглсда обезбеђипаша iia асродро.му са више од 100.000 путинка roaiiuiihe

1.1 Издавање дозво.пе 1,000.000

1.2 Продужење важења дозволс 500.000

1.3 Измена дозвоЈге 100.000

2. 0 6 a B J b a i b c  контроле приступа ii претледа обезбеђиваша па аеродрому са мање од 100.000 путника годишљс

2.1 Издаваи.е аозволе 100.000
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2.2 Продужеил важон.а доаполе 50.000

2.3 Измена дозволе 10.000
— ----------— -----— --------------- -— ------ ----- -  -----— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1--------------------
1. Статус регулпсаног агспта

1.1 Издаван.е о.аобрења за стинан.е статуса 80.000

1.2 Продужсње иаже>ва одобреи.а за стица^ае статуса 40.000

1.3 Из.мена олобреи.а за c'i'nuaitc статуса 10.000

1.4 Провера iiciiyH.enocTii услова за за издавање одобреи.а 20.000

2. Статус иозиагш' и отнљ аоца

2.1 Издавање одобреи,а за ст11цаи.естатуса 80.000

2.2 Продужење аажења цдобрења за CTHuaite сгатуса 40.000

2.3 Измеиа одобрења за CTiiuatbe статуса 10.000

2.4 Провера исцуи,еностм услова за за издавање одобрен.а 20.000

3. Статус pei'Tjiucnnor сиаблспача залиха наисњсних потрошњк током лста

3.1 Издаваи,е одо6рсн,а за сгииање статуса 80,000

3.2 Продужен.е важен,а олобреи.а за ст11цан.е статуса 40.000

3.3 Из.мена одобрења за стицан,е статуса 10.000

3.4 Провера испун.еиостн услова за за издаван.е одобрен,а 20.000

v m  -  ОДИТ (ПРОВЕРА)

ТАРИФНИБРОЈ 1.
ПРОВЕРА НА ЗАХТЕВ ОБЈЕКТА ПРОВЕРЕ 
(Члан 244. стаа 5. Занона о ваздушном саобраћају)

j АТО -  Цеитар за обуку за CTi!uaii.c дозвола професноналних ii транспортних пилота, овлаш ћења за летен,е на 
' класн/типу иаздухоилова н сертнфнката ннструктора

--------------------------- :---------------------------------------------------- ^---------------------------------------------------------------------------------------------------

I. I OcHODHa пронера 500.000

1.2 Периоднчна цровера 150.000

2 АТО -  Цсн гар за обуку за cTiiiiaii.c дозвола пнлота лаких ваздухоплова (авнон, хеликоптер) и iieHrap за обуку за 
’ m m aibe до.Јиолс ириватног нилота (авипн, хслнкоптер, ваздушнн брод)____________________________________________

2.1 Основна пронера 80.000

2.2 Периоднчна iipoiiepa 40.000

3. АТО -  Центар за ибуку за спш аљ е лозволе пнлота E.\PL(S) ii пнлота јсдрилице

3. ) Основна ировера 30.000

3.2 Периодична провера 8.000

4. АТО -  Цснтар ,за обуку |]цлота за стнцан.е дозволе пилота LAPL(B) u аозволе пилота балона

4.1 Ошопиа nponepa 40.000

4.2 Периоднчна провера 20.000

5. л\ТО - Центар за обуку кабннског особ.ч,а

5.1 Основна провера   200.000

5.2 Пернодична провера   50.000

6. Цеитар за обуку вазлухопловннх дисиечсра_______________________________ ________________ ____________  _______

6.1 OcHosira пронера   200.000

6.2 Периодична провсра _____________________________________ ______________ ___________________
7. Цеигар за обуку пнлога ултралаких ваздухоплова

^ — ————— , ~ ^  ■" — “■—““ — — “ —““ — ” ■ “■ ™  ~

7.1 Основна npoiiepa __________________________________________________ __________
7.2 Пернодична провера __________________________________________________________

S. Центарза обуку пнлота параг.лајдсра и падобраиаца_________________________________________________  _____

8.1 Основна провсра __________________________________________________________________

8.2 Пернодична провсра _______________________________________ __________
9, Центар за iipiinpc,My u тсстиран.с знан.а епглеског језнка који се користи у кох1уи11кацнји пнлота ваздухопдова______

9.1 Основна пронера     150.000
9.2 Продужеи.е важеи,а акредчтације исиитивача, лроцЕ)>.ипача н алмиинсгратора процене знања енглеског језнка 5.Q0Q

10. Пружалац услуга у иазлушиој иловидби који чружа све четпрн услуге (ATS, CNS, iVlET ii AIS)____________________^



10.1 i  Осноима пропера 500,000

10.2 Пернолпчна провера 150.000
--------------------------------------------------------------------------- ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ‘----------------------

11. Пружалац услуга у вазлутној пловидбн којп пружа једчу услугу (ATS или CNS пли МЕТ илп AIS)

11.1 Оснопна провера 250.000

11.2 Пернодичпа пропера 75.000

12. Цснтарпа обуку контролора лстс|1>а

12.1 Основна провера 500.000

12.2 Перноднчиа nponepa 150.000

13. Онеративча jcAiiiniua коитролс лстења (ЦКЛ и ЛКЛ) .

13.1 Основнн пропера 250.000

13.2 Периоднчпа провера 75.000

. j За аеродром .ча коЈи сс издајс ссрт1|ф икат за Јавни авио-прсвоз са проЈектоваиим промето.м всПнм од . „„„
‘ 1.000.000 путника или 50.000 T o iia  робе годишње ' '

. - ‘Јз аеродром зи који се издајс ссртпфнкзт за Јавни авио-прсвоз са пројектоваиим прометом всћнм од „„„
100.000до 1.000.000 пузпнкаилп о д 20.000до 50.000тона робе годншње_______________________________________ '
За аеродром за који се пздајс ссртифнкат за Jaiuiii авио-прееоз са проЈектоваиим праметом до 100.000 

■ путиика или до 20.000 зона робс го.дишње '

17, 'За асродром за коЈч сс издаЈе .дозвола 20.000

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
ПОВЕРАПАЊ Е ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА УНУТАР П РОВЕРЕ 

П РИЗНАВАЊ Е СТРАНОГ ДОКУМ ЕНТА 
(Ч.чан 248, став 4. Закона о ваздучином саобраћају)

1. Нздавањс дозволе за спровођењс иојсдиннх иослова уиутар провере

1.1 Издавање дозволс за спропођење појединих послова унутар провере - за ПРАВНО лице 100.000

1.2 Излавањс дозвопс aacnpoEoljesbe појединих послова унутар провере - за ФИЗИЧКО липе 50.000

1.3 Лризнаван,е СТРАНОГ доку.мента о праву на спровођење провере 50.000

УПРАВНОГ ОДБОРА

\  тПроф. др Оља Чокорило\  > :
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