
   

                                                                                                                         

 
Ц Е Н О В Н И К 

ОСНОВНИХ УСЛУГА ТЕРМИНАЛА ЗА ГЕНЕРАЛНУ АВИЈАЦИЈУ ( ВИП ТЕРМИНАЛ ) 
I Услуга прихвата и отпреме ЕУР по 

ваздухоплову ЕУР по ваздухоплову 
Ред. 
бр.
  

Макс. тежина ваздухоплова 
/ кг 

(MTOW) / kg 
Комерцијална 

слетања 
Техничка слетања 

 

1.                 До      2.000 30.00 15.00 
2.      2.001    -  5.000 45.00 22.50 
3.      5.001    -  10.000 100.00 50.00 
4.    10.001    -  16.000 250.00 125.00 
5.    16.001    -  24.000 445.00 222.50 
6.    24.001    -   35.000 595.00 297.50 
7.    35.001    -   60.000 690.00 345.00 
8.    60.001    -   70.000 810.00 405.00 
9.    70.001    -   90.000 980.00 490.00 
10.    90.001    -  150.000 1,170.00 585.00 
11.  150.001    -  180.000 1,490.00 745.00 

II Употреба ВИП пролаза ЕУР по путнику 
 

ЕУР по путнику 
 

 У међународном/домаћем 
авио саобраћају  15.00 15.00 

III Паркинг ваздухоплова ЕУР по ваздухоплову 

 У међународном/домаћем 
авио саобраћају 

 
3.00 ЕУР по ТОНИ 

*Минимална наплата износи 22,5 ЕУР по 
ваздухоплову за 24 сата 

 
Напомене: 
 
• Цене су исказане без ПДВ-а, за резиденте РС обрачун се врши по званичном 
средњем курсу НБС који важи на дан настанка пореске обавезе. 
• Цена основне услуге прихвата и отпреме укључује: Превоз путника, посаде и 
пртљага; Пролаз кроз пасошку и царинску контролу; Употребу ВИП сале; Организацију 
допуне горива, кетеринга, техничке асистенције, чишћења авиона и одлеђивања. 
• Цене основне услуге прихвата и отпреме не укључује: Услуге аеродрома; 
Инфраструктуре, слетање, паркинга и осветљења; Аеродромске објекте и средства; 
Употребу сале за конференције и осталих просторија ВИП објекта. 
• Накнада за употреба ВИП пролаза не укључује редовну наплату путничког сервиса 
као и друге накнаде везане за пролазак путника. 
• Техничка слетања су слетања некомерцијалне природе при чему нема физичке 
промене оптерећења, као и слетања која се обављају без путника у доласку или одласку 
и у тренажне сврхе. 
• 10 % административне таксе ће бити додато на фактуре или наплате када се услуге 
или накнаде плаћају од стране хендлинг агента у има корисника. 
• Цене употребе ВИП пролаза су изражене са ПДВ-ом и све цене су подложне су 
промени без претходне најаве. 
• Терминал за генералну авијацију је отворен у времену од 06.00 АМ до 10.00 ПМ 
(ЛТ). 


