
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

 
На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону 

 
Овај закон ће имати позитивног утицаја на ваздухопловну привреду, пружаоце и 

кориснике услуга, ваздухопловно особље, као и на органе државне управе, с обзиром да ће 
омогућити даље подизање нивоа безбедности и обезбеђивања у ваздухопловству. 

Поједина законска решења односе се нарочито на следеће категорије субјеката: 
1) чланови 2. и 3. Закона о изменама и допунама Закона о ваздушном 

саобраћају - утичу првенствено на рад Директората цивилног ваздухопловства Републике 
Србије, јер се он овлашћује за доношење низа подзаконских прописа; 

2) члан 4. Закона - утиче на рад пружаоца услуга из ваздуха, тј. на рад свих оних 
субјеката који намеравају да користе беспилотне ваздухоплове за обављање тзв. посебних 
делатности у ваздушном саобраћају, као и на субјекте који се баве ваздухопловним 
моделима у спортске и рекреативне сврхе; 

3) члан 5. Закона - утиче на рад пружаоца услуга у ваздушној пловидби, авио-
превозиоце и друге оператере ваздухоплова; 

4) члан 6. Закона - утиче на рад Владе кроз формирање Националног комитета за 
безбедност у ваздухопловству, као њеног повременог радног тела; 

5) члан 7. Закона - утиче на рад Директората, али индиректно и на рад свих 
ваздухопловних субјеката; 

6) члан 8. Закона - утиче на рад пружаоца услуга у ваздушној пловидби, на рад  
авио-превозиоца и других оператера ваздухоплова, као и на рад оператера аеродрома; 

7) чл. 9-13. Закона - утичу на рад пружаоца услуга у ваздушној пловидби, али и на 
рад Директората; 

8) чл. 14-27. Закона - утичу на рад свих субјеката који обављају комерцијално и 
некомерцијално летење (авио-превозиоци, пружаоци услуга из ваздуха, оператери 
ваздухоплова);  

9) члан 22. Закона - утиче на рад страних авио-превозилаца; 
10) члан 28. Закона - утиче на рад оператера аеродрома, пружаоца услуга 

земаљског опслуживања, као и на рад авио-превозилаца и других оператера ваздухоплова;    
11) чл. 29-45. Закона - утичу на власнике и кориснике ваздухоплова, као и на 

ваздухопловно-техничке организације; 
12) чл. 46-60. Закона - утичу на ваздухопловно особље и њихове послодавце, 

центре за обуку, ваздухопловно-медицинске центре, овлашћене лекаре, као и оператере 
уређаја за симулирање летења; 

13) чл. 62-67. Закона - утичу на оператере аеродрома, особље које обавља преглед 
обезбеђивања, пружаоце услуга земаљског опслуживања, авио-превозиоце, пружаоце 
услуга у ваздушној пловидби, као и друге субјекте одређене Националним програмом за 
обезбеђивање у ваздухопловству, као и на рад појединих државних органа (МУП, БИА); 

14) члaн 68. Закона - утиче на однос Директората и министарства надлежног за послове 
саобраћаја; 

15) чл. 69-71. Закона - утичу на рад Директората и његовог управног одбора. 
 

 



Који су трошкови које ће примена акта изазвати грађанима и привреди 
 
Примена Закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају неће 

изазвати нове трошкове грађанима и привреди, изузев оних који се односе  на увођење 
накнада за извршење нових послова, односно издавање и измену нових сертификата 
прописаних овим законом: 

- за проверу ради утврђивања да ли је изградња, доградња, адаптација или 
реконструкција аеродрома извршена у складу са одобреном документацијом (члан 
116. став 6. Закона о ваздушном саобраћају); 

- за проверу испуњености услова за обављање ваздухопловно-техничке 
делатности (члан 150. ст. 6. и 8. Закона о ваздушном саобраћају). Реч је о периодичној 
провери сертификата који се, иначе, издаје на неодређено време. С обзиром да се 
сертификат издаје на неодређено време, неопходно је обезбедити редовну периодичну 
проверу испуњености услова за његово важење; 

- за одобрење програма одржавања ваздухоплова (члан 164. став 3. Закона о 
ваздушном саобраћају); 

- за издавање и измену сертификата који се издаје особљу које обавља преглед 
обезбеђивања на аеродрому (члан 175. став 6. Закона о ваздушном саобраћају). С 
обзиром да је увођење овог сертификата обавеза која је проистекла из међународних 
аката, а да се та обавеза реализује доношењем овог закона, неопходно је предвидети и 
накнаду за издавање и измену наведеног сертификата; 

- за издавање дозволе за коришћење уређаја за симулирање летења или друге 
врсте симулатора за обуку и за издавање уверења о градацији (члан 180. став 4); 

- за поступање по захтеву за другостепено разматрање здравствене 
способности (члан 192. став 3. Закона о ваздушном саобраћају); 
   - за издавање одобрења за стицање статуса регулисаног агента, познатог 
пошиљаоца и регулисаног снабдевача залиха намењених потрошњи током лета (члан 
227. члан 4. Закона о ваздушном саобраћају). 

Накнада за обављање периодичног прегледа, ради издавања потврде о 
пловидбености (члан 161. став 2. Закона о ваздушном саобраћају), као и за проверу 
стручне оспособљености (члан 173. Закона о ваздушном саобраћају), суштински неће 
представљати нови трошак за грађане и привреду. Субјекти су и до сада били обавезни да 
плаћају периодични преглед који обавља ваздухопловно-техничка организација, а када је 
реч о трошковима провере стручне оспособљености, ова накнада је до сада наплаћивана из 
накнаде за издавање дозволе, а након измене Закона трошкови за издавање дозволе ће се 
умањити за трошкове провере стручне оспособљености. 

Висина свих горе наведених накнада биће утврђена, у складу са Законом о 
ваздушном саобраћају, посебним прописом који ће ступити на снагу по прибављеној 
сагласности Владе. 

 
Посебно напомињемо да ће поједина решења предвиђена у Закону о изменама и 

допунама Закона о ваздушном саобраћају утицати на смањење трошкова које грађани 
имају услед примене постојећих законских решења и да ће се тиме посредно утицати 
на развој спротских ваздухопловних активности. У том смислу издавајамо следеће: 

* укидање дозволе за коришћење терена; Наиме, према предложеном тексту 
Закона, не врши се више издавање, а самим тим ни измена дозволе за коришћење терена, 



тако да се сем либерализације у погледу избора терена за обављање тих, пре свега 
параглајдерских и змајарских активности, постиже и одређена уштеда. То би даље 
значило да се више не примењују оне одредбе Правилника о висини накнада које се 
плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике („Службени гласник РС”, број 
13/11) које се односе на издавање и измену дозволе за коришћења терена (члан 10. 
Правилника); 

* укидање уписа у Регистар аеродрома, Регистар летилишта и Регистар 
терена; С обзиром да предложени текст предвиђа само обавезу Директората да води 
евиденцију аеродрома којима је издата дозвола за коришћење (сертификат, сагласност), 
неће више постојати обавеза подношења захтева за упис у регистар, а самим тим неће 
више бити ни трошкова административних такса које су странке плаћале уз те захтеве; 

* укидање дозволе за коришћење летилишта; Досадашња летилишта, према 
предложеном решењу, ће ући у категорију аеродрома којима се издаје сагласност за 
коришћење. Како се за издавање те сагласности неће спроводити одиторски већ само 
управни поступак, подносиоци захтева за издавање те сагласности неће плаћати накнаду 
за издавање дозволе, већ само трошкове административне таксе. Дакле, и ово има за 
последицу да се не примењује одговарајући део члана 10. Правилника о висини накнада 
које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике који се односи на 
издавање и измену дозволе за коришћење летилишта.  

 
Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају трошкове које 

ће он створити 
Позитивне последице доношења Закона о изменама и допунама Закона о 

ваздушном саобраћају су свакако такве да оправдавају трошкове које ће он створити. 
Наиме, како је већ наглашено, овај закон ће омогућити даље подизање нивоа безбедности 
и обезбеђивања у ваздухопловству. 

   
 

Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 
конкуренцију 

 
Да, с обзиром да је реч о измени и допуни закона који је створио претпоставке за 

либерализацију тржишта ваздухопловних услуга и дефинисао услове које морају да 
испуњавају ваздухопловни субјекти који се баве делатностима у ваздухопловству.  
 

Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 
 

Да. У припреми Закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 
одржано је више радних састанака у којима су, осим представника Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као овлашћеног предлагача, учествовали и 
давали своје примедбе и сугестије представници Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије, Министарства одбране, Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA 
доо, Управе царина, Ваздухопловног савеза Србије, Аеродрома „Никола Тесла”, „ЈАТ 
Технике”, „ЈАТ Привредне авијације”, као и синдикалне организације пилота и 
контролора летења.  
  
 



Које ће се мере током примене закона предузети да се би се остварило оно што се 
доношењем закона намерава 

 
 

Реч је о свим оним мерама којима се Закон извршава, а то је: доносење свих 
предвиђених подзаконских аката, спровођење одговарајуће основне провере и 
сертификације ваздухопловних субјеката у складу са измењеним одредбама закона, 
спровођење периодичних провера, али и инспекцијског надзора. Такође, као резултат овог 
надзора може доћи до покретања прекршајног поступка или кривичног поступка. 

Такође, у циљу ефикаснијег спровођења Закона ,Директорат ће организовати и 
одговарајуће састанке и семинаре, како би детаљно упознао ваздухопловне субјекте са 
законским решењима и како би промовисао значај унапређења безбедности и 
обезбеђивања у ваздухопловству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


