
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 
 
Област ваздушног саобраћаја у Републици Србији уређена је Законом о ваздушном 

саобраћају („Службени гласник РС”, број 73/10, 57/11 и 93/12), који је створио 
претпоставку за хармонизацију националног законодавства с прописима Европске уније, 
што представља један од приоритета у оквиру процеса приступања Европској унији. 

Основни разлози за измену и допуну Закона о ваздушном саобраћају јесу даље 
усклађивање са стандардима и препорученом праксом Међународне организације 
цивилног ваздухопловства (ICAO) и правним тековинама Европске уније.  

Доношење Закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају треба да 
отклони уочене проблеме у вези примене у пракси појединих одредаба Закона о 
ваздушном саобраћају и да омогући да се попуне одређене правне празнине. Током 
примене Закона о ваздушном саобраћају уочено је да је потребно да се детаљније уреде 
одређене области, што је могуће урадити доношењем подзаконског прописа, али је 
недостајало постојање правног основа за његово доношење. Такође, с обзиром да је 
чланом 265. Закона о ваздушном саобраћају Директорат посебно овлашћен да доноси 
прописе садржане у Анексу I ЕСАА споразума којима се регулишу одређене области у 
ваздухопловству, а да је у другим члановима Закона тренутно предвиђен други доносилац 
прописа за регулисање истих области, било је неопходно ускладити ове одредбе.  

Не постоје друге могућности за решавање наведених питања и за уређивање ове 
области, изузев доношења овог закона. 

 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА ЗАКОНА 

 
    Чланом 1. врши се измена члана 3. Закона о ваздушном саобраћају, који садржи 
дефиниције појмова, ради усклађивања са ICAO дефиницијама, као и дефиницијама 
садржаним у релевантним европским уредбама. Унет је и значајан број нових појмова. 
    Чланом 2. допуњује се члан 4. Закона о ваздушном саобраћају и прописује обавеза 
да се током обављања ваздушног саобраћаја поштују правила летења. Такође, даје се и 
правни основ за доношење прописа којим би се преузели стандарди садржани у Анексу 2 
(Правила летења) уз Конвенцију о међународном цивилном ваздухопловству. 
 Чланом 3. се кроз низ чланова Закона о ваздушном саобраћају мења овлашћење за 
доношење прописа из области ваздушног саобраћаја, на начин да се предвиђа да, уместо 
министра надлежног за послове саобраћаја, ове прописе треба да донесе Директорат. 
Наиме, с обзиром да је чланом 265. Закона о ваздушном саобраћају Директорат посебно 



овлашћен да доноси прописе садржане у Анексу I ЕСАА споразума, а да је другим 
члановима Закона за регулисање исте материје коју ти прописи садрже тренутно овлашћен 
министар надлежан за послове саобраћаја, било је неопходно ускладити ове одредбе и 
предвидети овлашћење Директората за доношење наведених прописа.   
 Чланом 4. врши се измена члана 10. Закона о ваздушном саобраћају. Ова измена је 
и последица измене појма ваздухоплова из члана 3. Закона. Наиме, сходно важећем 
Закону, ваздухоплов је направа са посадом, те Закон тренутно не регулише беспилотне 
ваздухоплове. Међутим, с обзиром да је ова врста ваздухоплова све значајнија, било је 
потребно изменити дефиницију ваздухоплова, а потом и дати основ да се пропишу услови 
под којима се ови ваздухоплови могу користити. Такође, било је неопходно регулисати и 
начин лансирања ракета и других летећих објеката и предвидети правни основ за 
доношење одговарајућег подзаконског прописа. 
 Чланом 5. мења се члан 13. Закона о ваздушном саобраћају. Ова измена је 
мотивисана, са једне стране, потребом да се предвиди прекршајна одредба за летење 
супротно условима за одвијање летења у условно забрањеној зони, а са друге стране да се, 
као оперативније решење у односу на одредбу важећег закона, предвиди овлашћење 
Директората да, по прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове одбране и 
министарства надлежног за унутрашње послове, одреди опасну, забрањену и условно 
забрањену зону, као и услове за одвијање летења у условно забрањеној зони.  
 Чланом 6. се текст Закона допуњује новим чланом 15а који предвиђа образовање 
Националног комитета за безбедност у ваздухопловству, као повременог радног тела 
Владе, са задатком да усклађује деловање органа, организација и ваздухопловних 
субјеката који су одговорни за безбедност у ваздухопловству и давање препорука како да 
се безбедност побољша. 
 Чланом 7. се текст Закона допуњује новим чланом 17а, који има за циљ да 
обезбеди заштиту података које је Директорат прикупио посредством система обавезног 
или добровољног пријављивања догађаја. Наиме, институт пријављивања догађаја нема за 
циљ репресивне, већ превентивне мере које треба предузети ради унапређења безбедности 
и обезбеђивања у ваздухопловству. Како би се превентивне мере могле предузети, 
потребно је да Директорат добија што већи број података о догађајима из најразличитијих 
извора, а које би он потом анализирао и извео закључке усмерене на унапређење 
безбедности. У том смислу је потребно, кроз заштиту података о личности и одговарајућу 
тајност прикупљених података, мотивисати и охрабрити лица која догађај пријављују, да 
увек пријаве догађај. 
 Чланом 8. врши се измена члана 24. Закона о ваздушном саобраћају. Према 
важећем решењу, за летење у ваздушном простору Републике Србије потребно је увек 
поднети план лета. Међутим, сходно европским прописима план лета се не мора поднети у 
сваком случају (ово се односи првенствено на тзв. слој G ваздушног простора, у коме је 
дозвољено слободно летење).  
 Чланом 9. се мења члан 38. Закона о ваздушном саобраћају и предвиђа да мрежу 
рута ваздушног саобраћаја одобрава Директорат. По садашњем решењу, ову мрежу треба 
да одобри министарство надлежно за послове саобраћаја уз сагласност министарства 
надлежног за послове одбране. Ипак, пракса захтева знатно оперативније решење. С 
обзиром да је Законом Директорат одређен за национално надзорно тело у области 
ваздушне пловидбе, одобравање мреже рута ваздушног саобраћаја представља његову 
надлежност. 



  Чланом 10. се врши измена члана 54. Закона о ваздушном саобраћају, 
предвиђајући обавезу пружаоца услуга у ваздушном саобраћају да планира, пројектује, 
набавља и користи комуникационе, навигационе и надзорне системе, уређаје, опрему и 
објекте који испуњавају међународне прописе и стандарде, као и услове које пропише 
Директорат. 
 Чланом 11. се врши измена члана 61. Закона, на начин да се уместо министра 
надлежног за послове саобраћаја даје овлашћење Директорату да донесе пропис о 
пружању услуга трагања за ваздухоплов и спасавања лица. 
 Чланом 12. врши се измена члана 64. Закона о ваздушном саобраћају. Ставом 1. 
предложеног члана се заправо усклађује дефиниција појма пружаоца услуга у ваздушној 
пловидби са дефиницијом садржаном у релевантним европским прописима, а ставовима 2. 
и 3. прецизира се шта је потребно за стицање својства пружаоца услуга у ваздушној 
пловидби у Републици Србији. 
 Чланом 13. врши се измена члана 72. Закона о ваздушном саобраћају на начин да 
се ставом 1. даје могућност да Директорат призна сертификат за пружање услуга у 
ваздушној пловидби који је издат у страној држави (изван Европске уније), док се у ставу 
2. прецизира да се документи које је издало национално назорно тело државе чланице 
Европске уније прихвата без вођења поступка за признавање. Овакво решење је у складу 
са Уредбом Европског парламента и Савета бр. 216/2008  (ко ју је Република Ср бија 
обавезна да примени на основу Мултилатералног споразума о успостављању Заједничког 
европског ваздухопловног подручја (ЕСАА)), која предвиђа да се сертификати које издају 
надлежни органи држава чланица прихватају у другим државама чланицама без даљих 
формалности. 
 Чланом 14. се врши измена члана 74. Закона о ваздушном саобраћају Новим 
чланом 74. Закона предвиђа се да ваздушни саобраћај обухвата комерцијално и 
некомерцијално летење ваздухоплова, а комерцијално летење ваздухоплова обухвата 
јавни авио-превоз и посебне делатности у ваздушном саобраћају које се обављају уз 
накнаду. Такође, дефинише се и појам некомерцијалног летења. Значај ове разлике између 
комерцијалног и некомерцијалног летења јесте у условима који се морају испунити, а који 
су у случају комерцијалног летења знатно строжи. 
 Чланом 15. мењају се чл. 75-77. Закона, како би се извршило потпуно усклађивање 
са одредбама Уредбе Европског парламента и Савета бр. 1008/2008. Врши се измена 
дефиниције појма јавног авио-превоза, као и дефиниција појма редовног авио-превоза и 
прецизније се дефинишу општи услови предвиђени за издавање оперативне дозволе авио-
превозиоцима. 
 Чланом 16. мењају се чл. 78-80. Закона. Новим чланом 78. детаљно се регулишу 
финансијски услови за издавање оперативне дозволе, у складу са одредбама Уредбе 
Европског парламента и Савета бр. 1008/2008, која предвиђа строге финансијске 
критеријуме које морају да испуне авио-превозиоци који обављају јавни авио-превоз. 
Разлог за то лежи у чињеници да је финансијска стабилност авио-превозиоца директно 
пропорционална са безбедношћу. Чланом 79. се прописују и изузеци од обавезе 
поседовања оперативне дозволе (у ком случају је довољно да оператер поседује 
сертификат ваздухопловног оператера). Члан 80. садржи одредбе о обавезној провери 
испуњености услова за издавање оперативне дозволе. У односу на важећи текст Закона, 
новина је могућност да се авио-превозиоцу који има тренутне финансијске потешкоће, 



може издати привремена оперативна дозвола у случају да се процени да у одређеном року 
(до 12 месеци) он може да изврши одговарајућу финансијску консолидацију.  
 Чланом 17. мења се члан 83. Закона о ваздушном саобраћају, првенствено као 
последица увођења појма привремене оперативне дозволе, те се наводи да ће се услови за 
издавање, мењање, суспензију и стављање ван снаге оперативне дозволе, као и 
привремене оперативне дозволе одредити прописом Директората. Ставом 2. прописује се 
обавеза Директората да сваке календарске године објављује у „Службеном гласнику 
Републике Србије” листу аката о издавању, суспензији или стављању ван снаге 
оперативних дозвола. 
   Чланом 18. врши се измена члана 84. Закона о ваздушном саобраћају који говори о 
сертификату ваздухопловног оператера, као једном од предуслова за издавање оперативне 
дозволе за обављање јавног авио-превоза. Са једне стране, извршено је терминолошко 
усаглашавање назива овог сертификата са енглеским појмом (Air Operator Cerificate). До 
сада се у тексту Закона користио појам тзв. потврде о оспособљености за обављање јавног 
авио-превоза. Ставом 2. предложеног члана прописује се обавеза имаоца сертификата 
ваздухопловног оператера да поступа у складу са условима наведеним у сертификату. 
Увођење овог става омогућило је да се пропише и одговарајућа казнена одредба. Такође, 
овим чланом се прописује да се сертификат ваздухопловног оператера издаје на 
неодређено време (до сада се издавао на одређено време), што је решење које је преузето 
из нових европских прописа у овој области. 
 Чланом 19. се у члану 85. Закона о ваздушном саобраћају појам потврде о 
оспособљености за обављање јавног авио-превоза замењује појмом сертификата 
ваздухопловног оператера, сходно претходним предложеним изменама Закона. 
 Чланом 20. врши се измена члана 86. Закона о ваздушном саобраћају, као 
последица чињенице да је ранијим предложеним изменама предвиђено да се сертификат 
ваздухопловног оператера издаје на неодређено време, па је неопходно изменити и правни 
основ за доношење предвиђеног подзаконског прописа. 
 Чланом 21. врши се измена и допуна члана 87. Закона о ваздушном саобраћају, и 
то тако што се прописује обавеза авио-превозилаца да обавесте Директорат уколико дају у 
закуп ваздухоплов са посадом. Такође, како би се обезбедило довољно времена да се 
изврши одговарајући увид у документацију коју достављају авио-превозиоци, бришу се 
речи да је поступак одлучивања о давању сагласности хитан. Даље, предвиђа се да се 
одредбе овог члана сходно примењују и на закуп ваздухоплова који се користи у 
посебним делатностима у ваздушном саобраћају (дакле, не само у јавном авио-превозу), 
чиме се попуњава постојећа правна празнина. 

Чланом 22. се врши измена члана 91. Закона како би се, из оправданих 
оперативних разлога, олакшало страном авио-превозиоцу да обавља међународни јавни 
авио-превоз са Републиком Србијом, односно убразала процедура. Наиме, како би се 
обавио нпр. појединачни авио-такси лет или, што је још важније, хитан медицински 
превоз, биће довољно да страни авио-превозилац прибави одобрење Директората (које ће 
се издавати по хитном поступку). Само уколико се захтев односи на обављање редовног 
авио-превоза или серије летова у ванредном авио-превозу која укључује више од  четири 
чартер лета, одобрење се издаје по прибављеном мишљењу министарства надлежног за 
послове саобраћаја. 
 Чланом 23. мења се члан 92. Закона који се односи на објављивање укупне цене 
авио-превоза, на начин да се ова обавеза авио-превозиоца сада примењује не само на 



редовни, већ и на ванредни авио-превоз. Такође, дат је и правни основ за доношење 
подзаконског прописа којим би се ово питање детаљније регулисало. 
 Чланом 24. мења се тренутно неадекватно решење из члана 93. Закона о начину на 
који се може ограничити или обуставити јавни авио-превоз на линији. Наиме, по 
садашњем решењу, ако су прекорачене граничне вредности емисије гасова или буке, 
Директорат је био овлашћен за давање предлога за обуставу или ограничење , а 
министарство надлежно за животну средину је било овлашћено да ограничи или обустави 
јавни авио-превоз. Изменом члана 93. даје се ефикасније решење, по коме предлог за 
обуставу или ограничење авио-превоза даје министарство које има сазнања да је дошло до 
прекорачења граничних вредности, а Директорат доноси одлуку о томе.  
 Чланом 25. мења се назив члана 94, као и члан 94. Закона о ваздушном саобраћају 
који регулише усаглашавање реда летења и уводи се појам слота. Овим се ствара и правни 
основ за преузимање решења из европских прописа о додели слотова, а чија примена је за 
Републику Србију обавезујућа по основу потврђеног ЕСАА споразума. Предложеним 
чланом прописује се да на аеродромима са усклађеним редом летења усаглашавање реда 
летења и доделу слотова врши усклађивач реда летења кога одреди оператер аеродрома, а 
на координисаним аеродромима то чини независни координатор. Даље, предвиђено је да 
одлуку о утврђивању или промени статуса аеродрома као аеродрома са усаглашеним 
редом летења или координисаног аеродрома, као и одлуку о именовању независног 
координатора доноси Директорат, уз сагласност министарства надлежног за послове 
саобраћаја. 
 Чланом 26. мењају се чл. 95. и 96. Закона о ваздушном саобраћају. Новим чланом 
95. регулишу се посебне делатности у ваздушном саобраћају уз накнаду, а као услов за 
њихово обављање Закон прописује обавезу да оператер ваздухоплова поднесе 
Директорату изјаву о својој оспособљености за обављање тих делатности, а ако се ради о 
обављању посебних делатности у ваздушном саобраћају високог ризика оператер 
ваздухоплова мора да поседује и потврду о испуњавању услова за обављање тих 
делатности. Новим чланом 96. даје се овлашћење Директорату да донесе пропис којим би 
се ближе уредило обављање посебних комерцијалних делатности. 
 Чланом 27. се мења члан 97. Закона. Новим чланом 97. дефинише се 
некомерцијално летење, које појмовно замењује различите врсте летења из важећег Закона 
(спортско и аматерско летење, превоз за сопствене потребе). Предложеним чланом прави 
се разлика у обављању некомерцијалних делатности према врсти ваздухоплова којим се 
оне обављају. Тако се уводи обавеза оператера који се бави некомерцијалним летењем 
користећи сложени моторни ваздухоплов да достави Директорату изјаву којом потврђује 
да је одговарајуће оспособљен за обављање некомерцијалних делатности. Овим чланом се 
даје и правни основ да се подзаконским прописом, кога треба да донесе Директорат, 
ближе уреди некомерцијално летење.   
 Чланом 28. врши се измена Главе шесте Закона (чл. 99-134), која се односи на 
аеродроме. Задржава се досадашње решење поделе аеродрома на цивилне, војне и 
мешовите, али се детаљније уређују услови за стицање својства мешовитог аеродрома. Са 
друге стране, напушта се досадашња подела на аеродроме, летилишта и терене. У 
зависности од намене и карактеристика самог аеродрома, као и у зависности од типа 
ваздухоплова који могу да слећу на такве аеродроме, новим члановима се прави разлика 
између аеродрома којима се издаје сертификат аеродрома (који морају да испуњавају 
најстроже услове), аеродрома којима се издаје дозвола за коришћење, као и аеродрома 



којима се издаје сагласност за коришћење. Дефинише се да се наведени акти издају на 
неодређено време, али да се врши обавезна периодична провера (члан 109). Прописује се 
обавеза оператера о обавештавању Директората и надлежне јединице контролора летења о 
променама и прекиду коришћења аеродрома (члан 110). Предвиђена је могућност измене 
дозволе, односно сагласности за коришћење аеродрома (члан 111), али и могућност 
њиховог преноса (члан 112), као и могућност издавања привремене дозволе под 
одређеним условима (члан 113). Прописују се посебни услови за планирање, пројектовање 
и изградњу аеродрома (чл. 115-119), као и услови за одржавање аеродрома и аеродромске 
службе (чл. 120-125). Члановима 126-131. се регулишу услуге земаљског опслуживања, 
услови за њихово обављање, као и за обављање самоопслуживања авио-превозилаца. 
Обавеза оператера аеродрома да успостави Савет авио-превозилаца који користе 
аеродромске услуге, чији је циљ да заступа интересе корисника аеродромских услуга, 
прописана је у члану 132. Закона. Аеродромске накнаде су регулисане чланом 133. Закона 
(допуњује се основ за доношење прописа, уводи се обавеза оператера аеродрома да 
приликом одређивања висине аеродромских накнада поштује равноправност корисника 
аеродрома, продужава се рок у коме оператер аеродрома обавештава кориснике аеродрома 
о примени повећане накнаде и успоставља се могућност да се оператер аеродрома или 
корисник аеродрома обрате Директорату уколико не могу да постигну договор о 
предложеним изменама аеродромских накнада). Уводи се посебан члан (члан 134) који се 
односи на хелидроме.  
 Чланом 29. се врши измена члана 135. став 1. Закона како би се, као један од 
услова да би ваздухоплов уопште могао да се користи, уместо континуиране 
пловидбености (која се не односи на све ваздухоплове) увела способност за безбедно 
учествовање у ваздушном саобраћају (што се односи на све ваздухоплове, без изузетка).  
Чланом 30. мења се став 5. у члану 142. Закона о ваздушном саобраћају и прописује да 
приликом брисања ваздухоплова из Регистра ваздухоплова ради уписа у страни регистар 
Директорат издаје потврду о брисању, а ако је ваздухоплов пловидбен Директорат, на 
захтев странке, издаје и потврду о пловидбености за извоз. 
 Чланом 31. мења се став 2. у члану 149. Закона о ваздушном саобраћају, како би се 
прецизирало да издавању дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности не 
подлеже само физичко лице које се аматерски бави пројектовањем, производњом и 
одржавањем аматерски произведеног ваздухоплова.  

Чланом 32. се члан 150. Закона о ваздушном саобраћају допуњује новим ст. 5-8, са 
циљем да се дефинише када ће Директорат спроводити проверу да ли ималац дозволе за 
обављање ваздухопловно-техничке делатности и даље испуњава услове за обављање те 
делатности, да се пропише право на таксу за спровођење те провере, као и да се прецизира 
да дозволу за обављање ваздухопловно-техничке делатности пројектовања одређених 
категорија ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме издаје Европска агенција 
за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA), у складу са условима који су утврђени 
потврђеним међународним уговором (ЕСАА споразумом).  
 Чланом 33. мења се став 2. члана 151. Закона о ваздушном саобраћају тиме што се 
прописује да ће се документ који је издао или признао надлежан орган државе чланице 
Европске уније или ЕАSА прихватити без вођења поступка за признавање, у складу са 
потврђеним међународним уговором (ЕСАА споразумом). 
 Чланом 34. допуњује се члан 153, како би се увео правни основ за доношење 
прописа о условима под под којима се утврђује тип ваздухопловног производа. 



 Чланом 35. мења се став 3. члана 154. Закона о ваздушном саобраћају, и то тако 
што се прецизира да је Директорат издавалац потврде о типу и додаје се нови став 6, чија 
је сврха да истакне да за одређене категорије ваздухопловних производа потврду о типу, 
потврду о генерисаној буци и потврду о емисији штетних гасова издаје Директорат, а за 
друге EASA, у складу са условима који су утврђени потврђеним међународним уговором 
(ЕСАА споразумом). 
 Чланом 36. мења се став 2. члана 155. Закона о ваздушном саобраћају и прописује 
да се документ о типу који је издала или признала EASA прихвата без вођења поступка за 
признавање, у складу са потврђеним међународним уговором.  
 Чланом 37. предвиђена је измена става 2. у члану 157. Закона о ваздушном 
саобраћају, као и брисање постојећег става 3, како би се прописало да се континуирана 
пловидбеност ваздухоплова доказује потврдом о пловидбености и потврдом о провери 
пловидбености. 
 Чланом 38. мења се члан 160. Закона о ваздушном саобраћају и прописује се да 
потврду о провери пловидбености, у зависности од утврђеног типа, намене и категорије 
ваздухоплова, издаје или продужава ваздухопловно-техничка организација која има 
одговарајућу дозволу или Директорат. 
 Чланом 39. мења се члан 161. Закона о ваздушном саобраћају и прописује да 
периодични преглед ваздухоплова, у зависности од утврђеног типа, намене и категорије 
ваздухоплова, обавља ваздухопловно-техничка организација која има одговарајућу 
дозволу или Директорат. 
Чланом 40. предвиђа се брисање члана 162. Закона о ваздушном саобраћају, који се 
односи на контролни преглед, јер је сврха овог прегледа обезбеђена путем периодичног 
прегледа ваздухоплова. 
 Чланом 41. се мења члан 164. Закона о ваздушном саобраћају, како би се 
прописало да се радови предвиђени програмом одржавања ваздухоплова не врше само 
када дође до прекида континуиране пловидбености, већ је њихово обављање услов за 
одржавање континуиране пловидбености.  
   Чланом 42. мења се члан 165. Закона о ваздушном саобраћају и то тако што се 
уводи појам дозволе за лет, као општи појам. Овом дозволом се у појединачном случају 
може дозволити лет ваздухоплова који не испуњава или за који још није доказано да 
испуњава техничке прописе за пловидбеност, али је способан да безбедно лети под 
одређеним условима. 
 Чланом 43. предвиђа се брисање члана 166. Закона о ваздушном саобраћају који се 
односио на пробни лет, јер је то само један од случајева у којима се издаје претходно 
дефинисана дозвола за лет. 
    Измена члана 167. Закона о ваздушном саобраћају, која је извршена чланом 44, 
последица је измене члана 165. и брисања члана 166. Закона о ваздушном саобраћају и 
уподобљавања текста Закона. 
 Чланом 45. мења се члан 168. Закона о ваздушном саобраћају, како би се створио 
правни основ за доношење прописа који би регулисао пловидбеност других 
ваздухопловних производа, а нарочито ултралаких ваздухоплова, као и падобрана. 
 Чланом 46. мења се члан 171. Закона о ваздушном саобраћају, који се бави 
ваздухопловним особљем чији послови непосредно утичу на безбедност ваздушног 
саобраћаја. Предложеном изменом се досадашње помоћно летачко особље преименује у 
кабинско особље, а падобранци се сврставају у летачко особље.  Такође, техничко особље 



контроле летења, које представља једну од категорија ваздухопловно-техничког особља 
пружаоца услуга у ваздушној пловидби и које је до сада обављало послове на основу 
потврде о обучености, овом изменом се сврстава у особље коме се издаје дозвола.  
 Чланом 47. предлаже се брисање става 4. у члану 172. Закона о ваздушном 
саобраћају, као последица претходне измене члана 171. Закона. 
 Чланом 48. допуњује се члан 173. Закона о ваздушном саобраћају како би се 
отклонио пропуст да се пропише накнада за проверу стручне оспособљености. 
 Чланом 49. се врши измена члана 174. Закона, а као последица извршене измене 
члана 171. Закона. Наиме, како је том изменом закона техничко особље контроле летења 
сврстано у режим дозвола, неопходно је превизирати да ваздухопловно-метеоролошко 
особље, које такође представља категорију ваздухопловно-техничког особља пружаоца 
услуга у ваздушној пловидби, остаје у режиму потврда о обучености. 
 Чланом 50. врши се измена члана 175. Закона о ваздушном саобраћају. Прописује 
се обавеза особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому да, уз потврду о 
обучености, коју издаје центар за обуку, поседује и сертификат који издаје Директорат, 
што је међународни стандард. Даље, предвиђа се сходна примена одредби чл. 184-186. 
(које се односе на суспензију и стављање ван снаге дозволе особља) на суспензију и 
стављање ван снаге сертификата.  
 Чланом 51. мења се члан 179. Закона о ваздушном саобраћају тако што се  
прецизира која се врста обуке ваздухопловног особља спроводи у центрима за обуку. 
Ставом 2. предвиђен је и изузетак да обуку за стицање или обнову важења дозволе 
кабинског особља може, за сопствене потребе, да врши и оператер ваздухоплова у јавном 
авио-превозу.  
 Чланом 52. врши се измена члана 180. Закона о ваздушном саобраћају како би се 
прописало да је дозволу за коришћење неопходно прибавити не само за уређаје за 
симулирање летења, већ и за друге врсте симулатора за обуку (нпр. симулатори за обуку 
контролора летења). Такође се прописује да се дозвола за коришћење уређаја за 
симулирање летења издаје уколико уређај има одговарајуће уверење о градацији и даје се 
овлашћење Директорату да ближе одреди услове за издавање дозволе и уверења о 
градацији, као и да за издавање дозволе и уверења о градацији наплати накнаду. 
 Чланом 53. врши се измена члана 188. став 1. Закона о ваздушном саобраћају, као 
последица претходно извршене измене да се из текста Закона брише појам помоћног 
летачког особља, односно да се ово особље назове само кабинским особљем. 
 Чланом 54. мења се члан 189. Закона о ваздушном саобраћају и прописује се да 
здравствену способност ваздухопловног особља, кроз здравствене прегледе, оцене 
здравствене способности и издавање лекарског уверења, утврђују лекари и здравствене 
установе који имају потврду о праву на испитивање здравствене способности. 
 Чланом 55. мења се члан 192. Закона о ваздушном саобраћају. Уместо појма 
додатног разматрања здравствене способности уводи се појам другостепеног разматрања 
здравствене способности. Важеће решење прописује право на жалбу лица које није 
задовољно издатим лекарским уверењем, иако се лекарско уверење не издаје када 
кандидат није здравствено способан. Зато се предложеном изменом даје право лицу које 
није задовољно оценом своје здравствене способности да поднесе захтев за другостепено 
разматрање здравствене способности, на основу чега ће Директорат образовати 
другостепену лекарску комисију. Предвиђено је да се за другостепено разматрање 
здравствене способности плаћа накнада Директорату. 



 Чланом 56. мења се став 1. у члану 194. Закона о ваздушном саобраћају, који 
дефинише која лица могу да чине посаду ваздухоплова. Предвиђа се да, поред летачке 
посаде (коју чини летачко особље), кабинске посаде (коју чини кабинско особље), посаду 
ваздухоплова могу да чине и тзв. додатни чланови посаде, који не спадају ни у летачко, ни 
у кабинско особље. 
   Чланом 57. мења се назив члана 196. и члан 196. Закона о ваздушном саобраћају, 
на начин да се старосна граница за обављање послова пилота примењује само на пилоте у 
јавном авио-превозу (што је у складу са ICAO стандардима и европским прописима), а да 
се од овог ограничења практично изузимају пилоти у осталим делатностима у ваздушном 
саобраћају.  
 Чланом 58. се допуњује став 4. у члану 198. Закона о ваздушном саобраћају, како 
би се дао правни основ за доношење прописа о мерама које вођа ваздухоплова може да 
предузме да би се одржала безбедност лета и обезбеђивање ваздухоплова. 
 Чланом 59. врши се измена члана 199. Закона о ваздушном саобраћају који се 
односи на радно време чланова посаде ваздухоплова. Чланом 2. став 3. Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да се одредбе 
тог закона примењују и на запослене код послодаваца у области саобраћаја, ако посебним 
прописом није друкчије одређено. Новим чланом 199. Закона детаљно се уређују 
ограничења која се односе на радно време, време летења, одмор и слободне дане чланова 
посаде ваздухоплова у комерцијалном летењу. Овим чланом се даје и правни основ да 
Директорат донесе пропис којим ће се утврдити ближи услови у погледу радног времена, 
времена летења, трајања летачке дужности, одмора и слободних дана чланова посаде. 
Прописује се и обавеза оператера у комерцијалном летењу да обезбеди поштовање 
наведених одредби. 
 Чланом 60. додаје се нови члан 199а Закона о ваздушном саобраћају, којим се 
регулише радно време контролора летења, плаћено одсуство ради одржавања 
психофизичке кондиције и право Директората да пропише трајање смена у току радног 
дана, трајање непрекидног рада и дужина дневног одмора контролора летења. Такође, 
прописује се и обавеза пружаоца услуга у ваздушној пловидби да обезбеди поштовање 
наведених одредби. 
 Чланом 61. врши се измена члана 203. Закона о ваздушном саобраћају ради 
уподобљавања текста изменама које су извршене у Глави шестој Закона, која се односи на 
аеродроме.   
 Чланом 62. врши се измена става 2. у члану 221. Закона о ваздушном саобраћају, 
како би се детаљније прописала садржина Националног програма за обезбеђивање у 
ваздухопловству. 
 Чланом 63. врши се измена става 1. члана 223. Закона о ваздушном саобраћају, а 
као последица раније извршене измене у глави закона која се односи на аеродроме. Наиме, 
како се у тексту Закона не помиње више појам општих аеродрома, било је потребно 
уподобити ове одредбе .  
 Чланом 64. мења се члан 224. Закона о ваздушном саобраћају. Са једне стране, то 
је такође последица уподобљавања измени дела закона који се односи на аеродроме. 
Даље, уводи се обавеза страног авио-превозиоца који обавља с Републиком Србијом 
редовни међународни јавни авио-превоз или серију чартер летова у међународном јавном 
авио-превозу да поднесе Директорату свој програм за обезбеђивање у ваздухопловству, 
као и одобрење тог програма издато од стране надлежног органа државе авио-превозиоца.  



 Чланом 65. мењају се чл. 225-228. Закона о ваздушном саобраћају, услед потребе 
да се пропише обавеза оператера аеродрома да, по прибављеном мишљењу министарства 
надлежног за унутрашње послове и посебне организације надлежне за безбедносно-
информативне послове, одреде контролисану и обезбеђивано-рестриктивну зону, 
службене пролазе и пролазе за путнике и да за то прибаве сагласност Директората. Такође, 
прописује се обавеза обележавања службених пролаза и пролаза за путнике. Прописује се 
да се у контролисаној зони аеродрома и обезбеђивано-рестриктивној зони обавља 
контрола приступа лица и возила, а да се преглед обезбеђивања обавља на улазу у 
обезбеђивано-рестриктивну зону или унутар ове зоне. Такође, прецизира се ко све мора да 
буде подвргнут прегледу обезбеђивања, али и изузеци од обавезног прегледа 
обезбеђивања у обезбеђивано-рестриктивној зони (ако је реч о роби, пошти или залихама 
које су прегледали регулисани агент, познати пошиљалац, познати снабдевач залиха или 
регулисани снабдевач залиха). Истовремено, дефинише се да је за обављање контроле 
приступа и прегледа обезбеђивања неопходно поседовати дозволу, а за стицање статуса 
регулисаног агента, познатог пошиљаоца и регулисаног снабдевача залиха намењених 
потрошњи током лета потребно одобрење које издаје Директорат. Допуњене су обавезе 
оператера аеродрома да обезбеди услове не само за контролу и спречавање неовлашћеног 
приступа у обезбеђивано-рестриктивну зону аеродрома, већ и у контролисану зону.    
 Чланом 66. мења се члан 231. Закона о ваздушном саобраћају и прописује забрана 
уласка и кретања лица која нису путници и возила у контролисаној и обезбеђивано-
рестриктивној зони без одговарајућег знака идентификације који издаје оператер 
аеродрома. Знак идентификације за приступ критичним објектима, деловима 
инфраструктуре и системима изван аеродрома издаје њихов корисник. Такође, прописана 
је обавеза министарства надлежног за унутрашње послове и посебне организације 
надлежне за безбедносно-информативне послове да обаве проверу досијеа лица коме се 
издаје знак идентификације. Прописане су и обавезе имаоца знака идентификације у 
случају истека важења, губитка и сл. 

 Чланом 67. уводи се нови члан 231а Закона о ваздушном саобраћају који даје 
овлашћење Директорату да, у циљу контроле квалитета мера обезбеђивања у 
ваздухопловству, у сарадњи са министарством надлежним за унутрашње послове, 
спроводи тест мера обезбеђивања. За коришћење реплике оружја или симулацију 
експлозивног средства при спровођењу теста мера обезбеђивања, потребно је овлашћење 
министарства надлежног за унутрашње послове.   

Чланом 68. се члан 234. Закона о ваздушном саобраћају допуњује ставом 4, којим 
се Директорат обавезује да месечно, али по потреби и ванредно информише ресорно 
министарство о сваком значајном догађају, али у складу са прописима којима се регулише 
заштита података о личности. 

Чланом 69. врши се измена члана 237. Закона о ваздушном саобраћају, тиме што 
се из надлежности управног одбора Директората изузима доношење прописа. Наиме, 
током посета европских експерата ради оцене примене ЕСАА споразума у Републици 
Србији, као и током посете Републици Србији представника ваздухопловних власти 
Сједињених Америчких Држава, истакнуто је да прописе треба да доноси директор 
Директората, а не управни одбор. Наиме, у свим документима Међународне организације 
цивилног ваздухопловства (ICAO) наводи се да организација ваздухопловних власти 
подразумева да радом тих власти руководи директор, у чијој надлежности мора да буде 
доношење подзаконских прописа и правила. Надлежности управног одбора на начин како 



су тренутно дефинисане у Закону, по мишљењу европских експерата, не говори у прилог 
независности Директората. Предложеном изменом члана 237. се ова примедба отклања. 

Чланом 70. се мења члан 238. Закона о ваздушном саобраћају, а који се односи на 
састав управног одбора Директората. Наиме, уместо досадашњег решења по коме управни 
одбор чине министри надлежни за послове саобраћаја, унутрашње послове, одбране, 
финансије и заштиту животне средине, предвиђа се да чланове управног одбора именује 
Влада на период од пет година, а на предлог министарства надлежног за послове 
саобраћаја.  

 Чланом 71. врши се измена члана 239. Закона о ваздушном саобраћају који се 
односи на надлежности директора Директората, а као последица измене предложене у 
претходном члану овог закона. Наиме, надлежност директора Директората допуњује се 
надлежношћу за доношење прописа. 
 Чланом 72. врше се измене члана 244. Закона о ваздушном саобраћају, који се 
односи на проверу (одит), тако што се прописује да одиту може да подлеже и орган 
државне управе и организација. Наиме, како је овим законом предвиђено да одређене 
услуге може да пружа и орган државне управе (нпр. орган државне управе може да стекне 
својство пружаоца услуга у ваздушној пловидби ако стекне сертификат и ако га Влада 
именује), неопходно је предвидети да у том случају овај орган такође подлеже провери, 
као и сваки други пружалац услуга.  

Чланом 73. мења се члан 258. Закона о ваздушном саобраћају, који садржи 
прекршајне одредбе за правно лице, а ради усклађивања са текстом већ извршених измена 
Закона. Такође, у овај члан су интегрисани и они прекршаји који су до сада, као посебан 
члан, били предвиђени за правно лице које је корисник ваздухоплова. На овај начин су 
једним чланом обухваћени сви прекршаји који се односе на сва правна лица. 

Чланом 74. предвиђено је брисање досадашњег члана 259. Закона о ваздушном 
саобраћају који се односио само на кориснике ваздухоплова, јер су ови прекршаји унети у 
претходни члан. 

Чланом 75. мења се члан 260. Закона о ваздушном саобраћају, који садржи 
прекршајне одредбе за физичко лице, а ради усклађивања са текстом већ извршених 
измена Закона. 
 Чланом 76. се утврђује рок од 24 месеца за доношење прописа за извршење овог 
закона. Наиме, изменом закона је за велики број прописа пренето овлашћење за њихово 
доношење са министарства надлежног за послове саобраћаја на Директорат. Такође, 
изменом закона су створени и правни основи за доношење низа нових подзаконских 
прописа. 
 Чланом 77. одређује се да дозволе и други појединачни правни акти који су на 
снази на дан ступања на снагу овог закона остају на снази до истека рока важења који је 
означен у њима, односно до издавања одговарајућих појединачних правних аката који се 
доносе на основу овог закона и прописа донесених на основу њега, а најкасније 24 месеца 
од дана ступања на снагу овог закона. Такође, прописује се рок од 24 месеци у коме су 
субјекти, који су по одредбама овог закона обавезни да стекну појединачни правни акт 
којим се утврђује да испуњавају услове за обављање делатности, послова или пружање 
услуга у ваздухопловству, дужни да испуне прописане услове.  

Чланом 78. предвиђа се да до именовања управног одбора на основу овог закона 
(што треба да се спроведе у року од три месеца од ступања на снагу Закона) досадашњи 
управни одбор Директората наставља да ради у истом саставу, како би се одржао 



континуитет. 
Чланом 79. прописује се да Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном 

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

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у Буџету Републике 
Србије. 


