
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВАЗДУШНОМ 
САОБРАЋАЈУ 

 
 

На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону 
 

Примена Закона о изменама Закона о ваздушном саобраћају утицаће на привредне 
субјекте и грађане који обављају делатности у вези са ваздушним саобраћајем. 

 
Током примене Закона о ваздушном саобраћају идентификовани су бројни 

трошкови субјеката који послују у ваздушном саобраћају, а који отежавају њено 
пословање и директно утичу на смањење прихода тих субјеката.  

 
Наиме, привредни субјекти и грађани који обављају делатности у ваздушном 

саобраћају указивали су на велики број намета које плаћају и њихову висину, као и то да 
су у великом броју случајева исти уведени неосновано. 

 
Анализирајући захтеве наведених привредних субјеката и грађана да се конкретне 

накнаде прописане Законом о ваздушном саобраћају укину, закључено да су неке од тих 
обавеза неоправдано уведене и да су захтеви привреде и грађана у тим случајевима 
оправдани, тако да је потребно извршити измене тог закона којим су те накнаде уведене. 

 
То се посебно односи на накнаду која се плаћа Директорату цивилног 

ваздухопловства Републике Србије за поступање по захтеву за издавање, продужење 
важења или измену потврде о праву на испитивање здравствене способности летачког 
особља, контролора летења и кабинског особља, прописану чланом 191. став 2. Закона о 
ваздушном саобраћају, као и на накнаду која се плаћа здравственој установи за 
испитивање здравствене способности и издавање лекарског уверења летачког особља, 
контролора летења и кабинског особља, прописану чланом 189. став 5. Закона о 
ваздушном саобраћају. 

 
Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 
 

 Примена Закона о изменама Закона о ваздушном саобраћају неће створити 
грађанима и привреди трошкове, напротив ослободиће субјекте који послују у ваздушном 
саобраћају обавеза које су неоправдано уведене. 

 
Да ли Закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту  

и тржишну конкуренцију 
 

 Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају не подстиче стварање нових 
привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију. 
 
 
 
 



 
Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону 

 
Иницијатива за укидање накнада прописаних Законом о ваздушном саобраћају 

потекла је од бројних удружења у привреди. Приликом оцене оправданости измена тог 
закона, пошло се од чињенице да су летачко особље, контролори летења и кабинско 
особље здравствено осигурани и да трошкови испитивања здравствене способности и 
издавања лекарских уверења треба да буду покривени обавезним здравственим 
осигурањем.  

 
Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем Закона намерава 
 

 Није потребно предузимати мере током примене Закона о изменама Закона о 
ваздушном саобраћају. 
 
 


