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Извод из правилника о накнадама Ово је упутство. Једини основ за издавање дозволе је Закон о ваздушном саобраћају 
и Правилник о континуираној пловидбености... 

 

П Р А В И Л Н И К 
o висини накнада које се плаћају 

Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије 

6. ВИСИНА НАКНАДА У ОДНОСУ НА ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ 

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

Члан 30. 

Висина накнаде за издавање дозволе ваздухопловном особљу, за упис овлашћења у дозволу и 
продужење важења дозволе, или овлашћења које је садржано у дозволи, износи: 
 
Врста поступка 

(1) 

Висина накнаде  
(у динарима) 

(2) 
10. Дозвола особља које одржава ваздухоплов 

10.1. 
- Конверзија националних ICAO у Part-66 
Издавање Part 66 дозволе на основу конверзије важеће националне 
тзв.  ICAO Tip I i Tip II дозволе. 

5.000 

10.1. 

- Иницијално издавање Part-66 дозвола 
 Издавање Part 66 дозволе на основу обуке и искуства које стечено у 
Републици Србији или бившим југословенским републикама до 
01.07.1991.г. 

5.000 

10.2. 
- Иницијално издавање Part-66 дозвола 
Издавање Part 66 дозволе на основу обуке и/или искуства које је 
стечено у иностранству. 

10.000 

10.3. 
- Конверзија JAR 66 дозволе у Part-66 дозволу 
 

2.000 

10.4. - Продужење рока важења Part 66 дозволе 8.000 

10.5. 
- Упис једног типа авиона/ хеликоптера у Part-66 дозволу 
Упис овлашћења (тип ваздухоплова / категорија / подкатегорија) у 
Part 66 дозволу 

5.000 

10.5. 

- Упис једне додатне подкатегорије или категорије у Part-66 
дозволу 
Упис овлашћења (тип ваздухоплова / категорија / подкатегорија) у 
Part 66 дозволу 

5.000 

10.6. 
Упис овлашћења у Part 66 дозволу на основу испита за тип 
ваздухоплова положеног у Директорату  21.000 

10.7. Уклањање ограничења из Part 66 дозволе 3.000 

10.8. 
Продужење рока важења дозволе ваздухопловног механичара (тип I 
и II) 4.000 

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

Висина накнаде за издавање дупликата дозволе ваздухопловног особља, као и за издавање 
новог обрасца дозволе због промене личних података у дозволи или због оштећености дозволе, 
износи 1.000 динара. 

 

 


