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319. 
На основу члана 15. став 2. Правилника о војнолекарским комисијама за летаче и падобранце Војске Ср-

бије („Службени војни лист“, бр. 12/14 и 20/16), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА БОЛЕСТИ, ПОВРЕДА, ТЕЛЕСНИХ МАНА, СТАЊА И НЕДОСТАТАКА, 
ПСИХОЛОШКИХ, АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ И АВИОФИЗИОЛОШКИХ НОРМИ ПО КОЈИМА СЕ 

ОЦЕЊУЈЕ СПОСОБНОСТ ЗА ЛЕТАЧКУ И ПАДОБРАНСКУ СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Овом одлуком утврђује се Списак болести, повреда, телесних мана, стања и недостатака, психолошких, 
антропометријских и авиофизиолошких норми по којима се оцењује способност за летачку и падобранску 
службу у Војсци Србије, са објашњењем за његову примену (у даљем тексту: Списак болести). 

 Према Списку болести оцењује се способност за летачку и падобранску службу у Војсци Србије категорија 
лица на која се примењује Правилник о војнолекарским комисијама за летаче и падобранце Војске Србије. 

Списак болести, повреда, телесних мана, стања и недостатака, психолошких, антропометријских и авио-
физиолошких норми по којима се оцењује способност за летачку и падобранску службу у Војсци Србије од-
штампан је у Прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да се примењује Списак болести, повреда и психичких 
норми по коме се оцењује способност за летачку и падобранску службу у оружаним снагама Југославије, са 
објашњењем за његову примену (Санитетска управа Савезног секретаријата за народну одбрану, број 111-1 од 
12. јануара 1978. године). 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 4-2 
У Београду, 3. фебруара 2017. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

О Б Ј А ШЊ ЕЊ Е 
ЗА ПРИМЕНУ СПИСКА БОЛЕСТИ 

1. Списак болести према којем се оцењује способност за летачку и падобранску службу у Војсци Србије 
усклађен је са Међународном статистичком класификацијом болести и сродних здравствених проблема, Десета ре-
визија, Издање 2010 (у даљем тексту: МКБ-10), а шифре болести уписане су у посебној колони. 

2. Приликом давања предлога односно оцене способности за летачку и падобранску службу, лекари спе-
цијалисти, психолози и војнолекарске комисије за летаче и падобранце у обавези су да се придржавају крите-
ријума који су дати у Списку болести.  

Војнолекарске комисије за летаче и падобранце при оцењивању сваког појединца утврђују постојање од-
ступања у физичком и психичком статусу и утврђују постојање болести или повреде које га онемогућавају да 
сигурно врши прописане летачке и падобранске дужности. 

Редовно оцењивање способности за летачку и падобранску службу врши се једанпут у току године по ис-
теку 12 месеци од претходног редовног или ванредног прегледа. Рок важења оцене способности почиње да тече од да-
на заседања војнолекарске комисије за летаче и падобранце када је донета оцена способности за летачку или падобран-
ску службу. Почетком прегледа за продужење оцене способности за летачку или падобранску службу престаје да 
важи претходно дата оцена способности. 
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3. Приликом оцењивања кандидата за летачку и падобранску службу, војнолекарске комисије за летаче и па-
добранце морају се руководити тиме да ће лица која оцене способним за летачку или падобранску службу би-
ти у стању да обављају летачке или падобранске дужности током целог летачког или падобранског радног ве-
ка, тј. наредних 20 до 25 година. 

4. Оцене способности за летачку и падобранску службу: 
(1) „способан за кадета Војне академије – студијски програм Војно ваздухопловство (С) “ – оцена се односи на 

кандидате за кадете Војне академије – студијски програм Војно ваздухопловство чија је здравствена и психо-
физичка способност на таквом нивоу да испуњавају критеријуме за пријем на ову врсту школовања, а у окви-
ру ове оцене даје се и предлог способности за модул авиони или модул хеликоптери; 

(2) „неспособан за кадета Војне академије – студијски програм Војно ваздухопловство (Н)“ – оцена се односи 
на кандидате за кадете Војне академије – смер Војно ваздухопловство чија је здравствена и/или психофизичка спо-
собност на таквом нивоу да не испуњавају критеријуме за пријем на ову врсту школовања; 

(3) „способан за кадета-пилота Војне академије – студијски програм Војно ваздухопловство (С) “ – односи се на 
кадете-пилоте Војне академије – студијски програм Војно ваздухопловство чија је здравствена и психофизичка спо-
собност на таквом нивоу да испуњавају критеријуме за наставак ове врсте школовања; 

(4) „неспособан за кадета-пилота Војне академије – студијски програм Војно ваздухопловство (Н)“ – оцена се 
односи на кадете пилоте Војне академије – студијски програм Војно ваздухопловство чија је здравствена и/или 
психофизичка способност на таквом нивоу да више не испуњавају критеријуме за наставак ове врсте школовања од-
носно када се утврди да обољење или повреда која оставља трајне последице због којих би касније били неспособни 
за обављање летачке дужности, а доноси се након свеобухватних клиничко-болничких испитивања и/или лечења ко-
јима је доказан пад здравствених и/или психофизичких способности; 

(5) „способан за пилота (С)“ – у оквиру оцене способан за пилота одређује се здравствена и психофизичка спо-
собност пилота за тип ваздухоплова на којем врши пилотску дужност, и то: 

– „способан за пилота по критеријуму 1 (С1)“ – оцена се односи на пилоте надзвучне борбене авијације чија је 
здравствена и психофизичка способност на таквом нивоу да могу вршити све летачке дужности на овој врсти авијације, 

– „способан за пилота по критеријуму 2 (С2)“ – оцена се односи на пилоте дозвучне борбене авијације чија је здрав-
ствена и психофизичка способност на таквом нивоу да могу вршити све летачке дужности на овој врсти авијације, 

– „способан за пилота по критеријуму 3 (С3)“ – оцена се односи на пилоте авиона опште намене, транспортних 
авиона и хеликоптера чија је здравствена и психофизичка способност на таквом нивоу да могу вршити све летачке 
дужности на овој врсти авијације, 

– „способан за другог пилота (Сдп)“ – оцена се доноси у оквиру оцене „способан за пилота по критеријуму 3 
(С3)“ и односи се на пилоте авиона и хеликоптера са вишечланим посадама (авиони опште намене, транспортни 
авиони и транспортни хеликоптери) чија је здравствена и/или психофизичка способност на таквом нивоу да не 
могу самостално безбедно вршити летачку дужност; 

(6) „неспособан за пилота (Н)“ – оцена се односи на пилоте којима је здравствена и/или психофизичка способ-
ност на таквом нивоу да не могу вршити летачку дужност, а доноси се након свеобухватних клиничко-болничких 
испитивања и/или лечења којима је доказан пад здравствених и/или психофизичких способности које их огранича-
вају да могу безбедно вршити летачку дужност; приликом предлагања односно доношења ове оцене, лекар специја-
листа, конзилијум лекара, психолог или војнолекарска комисија за летаче и падобранце мора се изјаснити да ли је 
настала неспособност трајна или привремена и уколико је неспособност за пилота привремена (забрана летења) од-
редити рок привремене неспособности (не дуже од две године) у којем се та неспособност може отклонити, а након 
тога донети коначну оцену способности за летачку дужност коју врши; 

(7) „способан за летача-навигатора (С)“, „способан за летача-оператора (С)“, „способан за летача-техничара 
(С) “ и „способан за летача-специјалисту (С)“ – оцена се односи на кандидате за летача чија је здравствена и пси-
хофизичка способност на таквом нивоу да испуњавају потребне критеријуме да могу да врше ову летачку ду-
жност и на летаче којима је здравствена и психофизичка способност на таквом нивоу да могу вршити ову ле-
тачку дужност; 

(8) „неспособан за летача-навигатора (Н)“, „неспособан за летача-оператора (Н)“, „неспособан за летача-тех-
ничара (Н)“ и „неспособан за летача-специјалисту (Н)“ – оцена се односи на кандидате за летача чија је здрав-
ствена и психофизичка способност на таквом нивоу да испуњавају потребне критеријуме да могу да врше ову 
летачку дужност и на летаче којима је здравствена и/или психофизичка способност на таквом нивоу да не могу 
да врше ову летачку дужност; ова оцена доноси се након свеобухватних клиничко-болничких испитивања и/или ле-
чења којима је недвосмислено доказан пад здравствених и/или психофизичких способности које их ограничавају да 
могу безбедно вршити летачку дужност; приликом предлагања односно доношења ове оцене, лекар специјалиста, 
конзилијум лекара, психолог или војнолекарска комисија за летаче и падобранце мора се изјаснити да ли је настала 
неспособност трајна или привремена и уколико је неспособност за пилота привремена (забрана летења) одређује 
рок привремене неспособности (не дуже од две године) у којем се та неспособност може отклонити, а након тога до-
носи коначну оцену способности за летачку дужност коју врши; 

(9) „способан за падобранца (С)“ – оцена се односи на кандидате за падобранца чија је здравствена и пси-
хофизичка способност на таквом нивоу да испуњавају потребне критеријуме да могу вршити падобранску ду-
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жност и на падобранце којима је здравствена и психофизичка способност на таквом нивоу да могу вршити па-
добранску дужност; 

(10) „неспособан за падобранца (Н)“ – оцена се односи на кандидате за падобранца чија је здравствена и 
психофизичка способност на таквом нивоу да испуњавају потребне критеријуме да могу вршити падобранску 
дужност и на падобранце којима је здравствена и/или психофизичка способност на таквом нивоу да не могу 
вршити падобранску дужност; ова оцена доноси се након свеобухватних клиничко-болничких испитивања 
и/или лечења којима је доказан пад здравствених и/или психофизичких способности које их ограничавају да 
могу безбедно вршити падобранску дужност; приликом предлагања односно доношења ове оцене, лекар спе-
цијалиста, конзилијум лекара, психолог или војнолекарска комисија за летаче и падобранце мора се изјаснити 
да ли је настала неспособност трајна или привремена и уколико је неспособност за падобранца привремена (забра-
на извођења падобранских скокова) одређује рок привремене неспособности (не дуже од две године) у којем се та 
неспособност може отклонити, а након тога доноси коначну оцену способности за падобранску дужност. 

5. Кандидат за летачку или падобранску службу који је оцењен неспособним не може поново конкурисати 
за исто звање све док претходно не приложи медицинску документацију којом доказује да је његово здрав-
ствено стање због којег је оцењен неспособним за летачку или падобранску службу на потребном нивоу да би 
се оценио способним. Одлуку о евентуалном приступу кандидата поновном прегледу за летачку или падо-
бранску службу доноси војнолекарска комисија за летаче и падобранце на његов захтев, а по одобрењу надле-
жне команде. 

6. Колона која се односи на здравствену способност за професионална војна лица (тамо где то постоји) преузета 
је из Прилога 1. Одлуке о утврђивању Списка болести, повреда, телесних мана, стања и недостатака према којем се 
оцењује здравствена способност за војну службу („Службени војни лист“, бр. 22/13, 2/14, 3/15 и 4/16) и служи за по-
ређење и усклађивање оцене способности за летачку или падобранску службу са оценом здравствене способно-
сти за војну службу. 

7. Летач или падобранац коме је дата оцена способности за летачку или падобранску службу између две оцене 
способности: 

(1) пре сваког лета односно извођења падобранског скока треба да спроводи сопствену проверу здравствене и 
психофизичке способности за безбедно обављање задатка у ваздуху и мора се придржавати следећег правила: „Јa 
сам физички и психички способан за лет/падобрански скок“, а посебну пажњу треба да обрати на болест, деј-
ство лека, стреса, алкохола и других опојних средстава, умор и емоције; 

(2) када дође до одступања или губитка здравствене и психофизичке способности, а даље обављање летачке и 
падобранске службе може угрозити безбедно обављање ове службе у обавези је да се одмах јави надлежном лекару 
у летачкој/падобранској јединици ради даљег поступања; 

(3) да не узима било који лек који се издаје на лекарски рецепт или без лекарског рецепта нити сме бити подврг-
нут било каквој терапији ако то није прописао или предложио надлежни лекар летачке/падобранске јединице; ако 
постоји било каква сумња да прописана терапија може утицати на његову способност за безбедно обављање летачке 
и падобранске дужности мора затражити савет надлежног лекара летачке/падобранске јединице; 

(4) не сме да употребљава психоактивне супстанце, омамљујућа средства и дрогу;  
(5) у случају повреде, болести или хируршке интервенције која утиче на способност безбедног обављања летач-

ке и падобранске службе, као и у случају трудноће, преко надлежног лекара летачке/падобранске јединице, а најду-
же у року од 21 дан, у писаном облику обавезно да обавести Војнолекарску комисију за летаче и падобранце;  

(6) уколико је подвргнут општој или спиналној анестезији која узрокује неспособност најмање наредних 48 
сати од тренутка примања ове анестезије, односно локалној или делимичној анестезији која узрокује неспособност 
од најмање 12 сати од примања ове анестезије у обавези је да се јави надлежном лекару у летачкој/падобранској је-
диници ради даљег поступања; 

(7) ако добровољно даје крв (од 450 ml односно 1 pint) да не лети и не изводи падобранске скокове најма-
ње четири дана од дана добровољног давања крви, а пилот који се планира за обуку или вишедневне захтевне 
летачке активности не даје добровољно крв четири недеље пре ових активности (летачима и падобранцима 
препоручује се да добровољно дају крв највише једанпут годишње); 

(8) у случају да је у оцени способности дато ограничење за коришћење наочара са одговарајућим диоптријским 
стаклима приликом обављања прописане летачке дужности, а које је прописао надлежни офталмолог Ваздухоплов-
номедицинског института, мора уз себе имати и резервне наочаре са истом диоптријом као и оне које користи.  

Легенда: 
С – „способан“ – важи за сва летачка и падобранска звања 
С1 – „способан за пилота по критеријуму 1“ 
С2 – „способан за пилота по критеријуму 2“ 
С3 – „способан за пилота по критеријуму 3“ 
Сдп – „способан за другог пилота у авионима и хеликоптерима са вишечланим посадама уз ограничење за 

вођу ваздухоплова“  
Н – „неспособан“ – важи за сва летачка и падобранска звања 
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