
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
Уставни основ за доношење Закона садржан је у члану  97. став 1. тачка 13. Устава 

Републике Србије, по коме Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, режим и 
безбедност у свим врстама саобраћаја. 
 
 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ 
 
Изменама Закона о ваздушном саобраћају укида се обавеза плаћања накнаде 

здравственој установи за испитивање здравствене способности и издавање лекарског 
уверења о здравственој способности летачког особља, контролора летења и кабинског 
особља. 

Такође се укида накнада 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. 

Иницијатива за укидање ових накнада потекла је од бројних удружења у привреди. 
Приликом оцене оправданости ове измене, 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.  

У погледу накнаде 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, истиче се да Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије не треба да 
наплаћује никакву накнаду тим поводом, јер није прописана процедура која подразумева 
било какве трошкове у вези са издавањем, продужењем, важењем или измену наведене 
потврде. 

Имајући у виду наведено закључено је да је потребно да се укину наведене накнаде 
што се може учинити само припремом нацрта закона којим ће се изменити Закон о 
ваздушном саобраћају као закон којима су у правни систем Републике Србије уведене 
накнаде које је нужно укинути. 

 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА ЗАКОНА 

 
Чланом 1. Нацрта закона брисан је члан 189. став 5. Закона о ваздушном саобраћају 

чиме је извршено укидање накнаде која се плаћа здравственој установи за испитивање 
здравствене способности и издавање лекарског уверења летачког особља, контролора 
летења и кабинског особља. 

  



Чланом 2. Нацрта закона брисан је члан  191. став 2. Закона о ваздушном 
саобраћају чиме је извршено укидање накнаде 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. 

 
У члану 3. Нацрта закона прописано је да Закон о изменама Закона о ваздушном 

саобраћају ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије.  
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