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УПУСТАВО ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ПРОГРАМА ПРОВЕРЕ 
ПСИХОФИЗИЧКОГ СТАЊА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОСОБЉА 

Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ:  
  

    јавни авио-превоз  пружање услуга из ваздуха  превоз за сопствене потребе 
 
 
Увод 
  
 Чланом  193. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 57/10 и 73/11) 
прописано је да приликом обављања послова, ваздухопловно особље (у које спада посада 
ваздухоплова и друго оперативно особље, односно ваздухопловни диспечер) не сме да буде под 
утицајем алкохола или других психоактивних супстанци нити у психофизичком стању које га 
спречава да правилно обавља додељене послове. 
 
 У ставу 2. истог члана прописано је да психофизичко стање ваздухопловног особља 
проверава лице које овласти послодавац ваздухопловног особља, пре него што ваздухопловно 
особље почне да обавља послове, као и током обављања послова, на начин који не омета њихов 
рад. 
 
 Даље, Правилником о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и 
надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник“, 
број 68/10), анексу IV Основни захтеви за летачке операције, под 7г) прописано је да члан 
посаде ваздухоплова не сме да обавља додељена задужења ако је под утицајем психоактивних 
сусптанци или алкохола. 
 

А) ЈАВНИ АВИО-ПРЕВОЗ 
Правилником о условима и поступку издавања уверења о оспособљености за обављање 

јавног авио-транспорта („Службени гласник РС“, бр. 33/08, 39/09 и 14/10) у одредби OPS 
1.085(д) прописано је да члан посаде не сме да: 

1. конзумира алкохол најмање 8 сати пре јављања на дужност или пре почетка 
дежурства; 

2. почне да ради ако му је концентрација алкохола у крви већа од 0,2 промила; 
3. конзумира алкохол у току радног времена или у току дежурства. 
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Истим правилником, одредбом из Додатака 1 на OPS 1.1045 прописано је да авио-

превозилац у свом оперативном приручнику, секција 6 - Мере здравствене заштите посаде, 
пропише  упутства за здравствену  заштиту чланова посаде, који се односе на алкохол и друга 
опојна пића. 

 
Б) ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ ВАЗДУХА 
Правилником о пружању услуга из ваздуха и превозу за сопствене потребе („Службени 

гласник РС“, број 19/11) у прилогу IV, секција 6 прописана је обавеза оператера да пропише 
мере здравствене заштите посаде које се између осталог осносе на коришћење алкохола и 
других опојних пића. 
 
 Захтев ваздухопловних власти   
 

У складу са горе поменутим, потребно је да сваки оператер предузме радње које ће 
омогућити пуну примену предходно наведених одредби. 
 

Како би унапредили поступак испитивања психофизичког стања пре додељивања дужности 
ваздухопловном особљу, из члана 193. закона потребно је: 
 

1. да оператер овласти лице које ће да спроводи програм проверe психофизичког 
стања ваздухопловног особља; 

2. да Директорату достави име и презиме особе коју је овластио,  контакт телефон на 
који овлашћена лица Директората могу да добију информације о извршеним  
проверама психофизичког стања ваздухопловног особља;  

3. да одреди начине на које ће спроводити програм односно како и где ће овлашћено 
лице да врши проверу психофизичког стања ваздухопловног особља; 

4. да одреди фреквенцију провере психофизичког стања ваздухопловног особља, 
стим што сваки члан ваздухопловног особља мора да буде проверен најмање 
једном у 6 месеци; 

5. да изради документ који ће јасно указивати које лице је било предмет провере 
психофизичког стања, датум провере, место провере, резултат провере 
психофизичког стања укључујући и информацију да ли лице било под утицајем 
алкохола и меру коју је предузео оператер у случају ако је лице било под утицајем 
алкохола уколико је тај утицај већи од оног прописаног у оперативном 
приручнику. Документ мора да потпише лице које је извршило проверу 
психофизичког стања; 

6. да пропише начин на који ће се документ о извршеној провери психофизичког 
стања попуњавати, односно обавезу да се документ попуњaва тако да се обезбеди 
трајност написаних података (унос података оловком која може да се брише није 
прихватљи начин уноса података); 

7. да пропише поступак којим се о резултатима извршене провере обавештава 
одговорно лице за летачку делатност, с обзиром на одговорност одговорног лица 
за летачку делатност за одређивање посаде ваздухоплова; 

8. да пропише обавезу чувања, као и место чувања, попуњених докумената о 
извршеној провери психофизичког стања најмање 12 месеци од дана када је 
извршена провера психофизичког стања ваздухопловног особља; 

9. да у оперативном приручнику пропише обавезу да Директорату достави документ 
најкасније у року од 24 сата ако је провером психофизичког стања утврђено да је 
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лице било под утицајем алкохола у границама које су веће од прописаних 
оперативним приручником, а коју је прихватио Директорат; 

 
Након достављања тражених документа и ажурирања оперативног приручника 

Директорат ће вршити инспекцијски надзор над спровођењем одредби из оперативног 
приручника и то: 

- непосредно на месту где је оператер прописао да ће вршити проверу 
психофизичког стања ваздухопловног особља; 

- посредно преко документације о извршеним проверама психофизичког стања 
ваздухопловног особља; 

 
 Члан 258.  Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 57/10 и 73/11) 
прописује да:  
 
 „Новчаном казном од 300.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице ако: 42) не обезбеди проверу психо-физичког стања ваздухопловног особља, пре него 
што ваздухопловно особље почне да обавља послове, као и током обављања послова, на 
начин који не омета њихов рад (члан 193. став 2). 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 25.000 до 50.000 динара.“ 
 
 Уколико се утврди да  лице под  дејством алкохола или психофизичких супстанци 
обавља послове ваздухопловног особља, а инспектор утврди да је лице под дејством 
алкохола или психофизичких супстанци, исто ће бити кажњено сходно члану 260. тачка 19. 
 
 Потребно је да авио-превозиоци поступе у складу са оперативним обавештењем до 
01.05.2012. године. 

 
 
 
Молимо да потврдите пријем овог обавештења 
 
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 


