ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
У Закону о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10 и
57/11), у члану 189. став 5. брише се.
Члан 2.
У члану 191. став 2. брише се.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог 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 предлога 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. Предлога 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. Предлога 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. Предлога закона прописано је да овај закон ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету
Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Разматрање и доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у
складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”,
број 20/12 – пречишћен текст). Овај закон је неопходно донети по хитном
поступку имајући у виду да представља део пореског пакета који се у целини
предлаже по хитном поступку.

VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону
Примена овог закона 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 овог закона 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
Примена овог закона неће имати ефеката на стварање нових
привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију.
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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 овог закона.
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