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Tab. 1. VAZDUHOPLOVI, KRAJEM GODINE
Broj vazduhoplova

Neto nosivost, kg

b

v

a

1/
2/

1

UKUPNO

2

Klipni

3

Turbo-mlazni

4

Helikopteri
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Tab. 2. ZAPOSLENI
Broj

2
3

Ukupno (2+3)=(4+5+9+10)
Mu{ko
@ensko

4

Op{ta administracija

5

Radnici privredne avijacije (6+7+8)

6

Leta~ko osobqe

7

Radnici na rukovawu teretom

8

Ostali radnici

9

Radnici u drugim granama saobra}aja

10

Ostali radnici izvan delatnosti saobra}aja

* Iskazuje se broj zaposlenih na dan 31.12.

Potisna mo}
vazduhoplova, kN 2/
d
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1 kW = 1,36 KS, odnosno 1 KS = 0,736 kW.
kN = 101,9 kp, odnosno 1 kp = 0,00981 kN (kilo-wutn) .

1

kW 1/
vazduhoplova
g

Tab. 3.

RAD VAZDUHOPLOVA NA POQOPRIVREDNIM POVR[INAMA
I ZA[TITI VINOGRADA, VO]WAKA I [UMA - u hektarima

a

Ukupno

Ratarske
kulture

Vinogradi

Vo}waci

[ume

Ostale
povr{ine

b

v

g

d

|

e

UKUPNO, ha
\ubrewe i prehrawivawe
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Suzbijawe insekata
Suzbijawe biqnih bolesti
Suzbijawe korova
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Uni{tavwe poqskih {teto~ina
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Uni{tavawe komaraca
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Ukupan broj letova
Ukupno ~asova rada
Ukupni prihodi, hiq. RSD

Tab. 4. RADOVI NEPOQOPRIVREDNOG
KARAKTERA - usluge

Tab. 5. UTRO[AK GORIVA - u tonama

Ukupno
a

Ukupno

b

a

Ukupan broj letova

Benzin

Ukupno ~asova rada

Kerozin

Prihodi, hiq. dinara

Uqe i mazivo
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b

UPUTSTVO ZA SASTAVQAWE IZVE[TAJA
Tabela 1. VAZDUHOPLOVI

vezani za delatnost saobra}aja (turizmu, ugostiteqstvu, itd).

Broj vazduhoplova krajem godine odnosi se na
inventarsko stawe u svojini preduze}a bez bez obzira
na wihovo tehni~ko stawe i stepen stvarnog
kori{}ewa.

Tabela 3. RAD VAZDUHOPLOVA NA

POQOPRIVREDNIM POVR[INAMA I
ZA[TITI VINOGRADA, VO]WAKA I [UMA

Neto-nosivost
ili
raspolo`iva,
korisna
nosivost predstavqa kapacitet vazduhoplova za
prevoz
sredstava
predvi|enih
za
za{titu
poqoprivrednih i ostalih povr{ina.

U ovu tabelu treba upisati sve radove
poqoprivrednog karaktera i radove na za{titi
vinograda, vo}waka i {uma, kojom prilikom su
vazduhoplovima
tretirane
povr{ine
u
ciqu
poboq{awa kvaliteta zemqi{ta, za{tite od insekata,
biqnih bolesti, korova, poqskih {teto~ina i dr.

Snaga svih motora-pokreta~a bi}e izra`avana
samo u kW. Pretvaawe KS u kW vr{i se u odnosu 1
KS=0,736 kW.

Za sve navedene radove potrebno je dati ukupan
broj letova, ~asova rada i prihode.

Potisna mo} u kN (kilo-wutn) je sila potiska
kod turbo-mlaznih aviona merena pri standardnim
uslovima. (Standardni uslovi su: H (nadmorska visina)
= 0 i t (temperatura) = 10oC). Pretvarawe dosada{we
jedinice sile kp u kN vr{i se deqewem kp sa
koeficijentom 101,9.

Tabela 4. RADOVI NEPOQOPRIVREDNOG

KARAKTERA

Ova tabela se odnosi na usluge koje preduze}a
privredne avijacije pru`aju van svoje delatnosti. Te
usluge su:

Tabela 2. ZAPOSLENI
Iskazuje se broj zaposlenih na dan 31.12. Iskazuju
se svi radnici koji rade u preduze}u privredne
avijacije, ukqu~uju}i i vlasnike koji u wemu rade,
partnere koji obavqaju stalnu delatnost u preduze}u,
kao i osobe koje rade van preduze}a, ali koje su radnim
ugovorom vezane za wega i koje direktno primaju
naknadu od preduze}a, bez obzira da li rade puno ili
kra}e vreme od punog radnog vremena. U~enici {kola
koji obavqaju praksu u preduze}u ne obuhvataju se u
zaposlene.

- snimawa iz vazduha;
- inspekcije u poqoprivredi;
- geoistra`ivawa;
- bacawe letaka;
- ga{ewe po`ara;
- obuke pilota, radarista i padobranaca;
- izvi|awe leda i podzemnih voda i dr.

Op{ta administracija obuhvata osobqe iz
administrativnih
slu`bi
na
nivou
preduze}a
(finansijska, kadrovska, pravna, itd), kao i sve
direktore. Ne obuhvata se administrativno osobqe
direktno vezano za realizaciju prihvata i otpreme
putnika i robe.

Za sve ove usluge treba navesti ukupan broj
letova, ~asova rada, kao i ukupne prihode od ovih
usluga.

Radnici
privredne
avijacije
obuhvataju
zaposlene koji rade neposredno na poslovima
tretirawa poqoprivrednih povr{ina, ili se bave
organizacijom prihvata i otpreme u bilo kom smislu.

Tabela 5. UTRO[AK GORIVA
Treba dati sve koli~ine goriva i maziva
utro{ene za sve vrste radova poqoprivrednog i
nepoqopivrednog karaktera. Eventualni utro{ak
goriva za pokretawe stabilnih i radnih ma{ina i
vozila ne spada u ovaj izve{taj.

Leta~ko osobqe obuhvata zaposlene koji se bave
upravqawem avionima privredne avijacije, ili
odr`avawem aviona na zemqi u smislu wihove
tehni~ke ispravnosti.
Radnici izvan delatnosti
saobra}aja
obuhvataju zaposlene na ostalim poslovima koji nisu
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