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Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 
novine“, broj 150/11 i 119/14) i točke VI. stavak 2. Odluke o osnivanju Nacionalnoga 
povjerenstva za olakšice („Narodne novine“, broj 91/11, 28/13 i 76/14), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj 2016. godine donijela

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izviješće o radu Nacionalnog povjerenstva za olakšice za 2015. 
godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Nacionalno povjerenstvo za 
olakšice aktom, klase: 343-01/09-01/125, urbroja: 530-06-1-1-16-80, od 30. lipnja 2016. 
godine.
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Sukladno točki VI. stavku 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za 
olakšice („Narodne novine“, broj 91/11, 28/13 i 76/14), Nacionalno povjerenstvo za olakšice 
dostavlja pisanim putem Vladi Republike Hrvatske, sljedeće:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O RADU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA OLAKŠICE ZA 2015. GODINU

UVOD

Nacionalno povjerenstvo za olakšice osnovano je u cilju pojednostavnjivanja 
postupaka i dokumentacije vezano za kretanje zrakoplova, posade, putnika i njihove prtljage, 
tereta, pošte i zrakoplovnih zaliha.

OSNIVANJE I RAD NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA OLAKŠICE

Osnivanje Nacionalnog povjerenstva za olakšice predviđeno je odredbama članka 37. 
stavka 1. i članka 141. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine^, broj 69/09, 84/11, 
54/13, 127/13 i 92/14). Slijedom navedenih odredaba. Vlada Republike Hrvatske donijela je 
Odluku o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice.

Za članove Nacionalnog povjerenstva za olakšice imenovani su predstavnici 
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Ministarstva unutarnjih poslova. 
Ministarstva financija. Ministarstva turizma. Ministarstva vanjskih i europskih poslova. 
Ministarstva zdravlja. Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, operatora aerodroma 
(Zračna luka Split d.o.o.) i zračnoga prijevoznika (Croatia Airlines d.d.).

U 2015. godini dužnosti članova Nacionalnog povjerenstva za olakšice obnašale su 
sljedeće osobe:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 
Vildana Megla, predsjednik

tajnikMelita Gostiša,

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
Maja Caktaš, član

MINISTARSTVO FINANCIJA - CARINSKA UPRAVA 
Željko Kralj, član

MINISTARSTVO TURIZMA 
Blanka Belošević, član



MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 
Gordana Krpičak, član

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 
Ana Marija Cmić, član

HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO 
Edita Bošković, član

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O. 
Mate Melvan, član

CROATIA AIRLINES D.D. 
Karolina Vodanović, član

SASTANCI NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA OLAKŠICE

Prema odredbama članka 4. Poslovnika o organizaciji i načinu rada Nacionalnog 
povjerenstva za olakšice, sastanci Nacionalnog povjerenstva za olakšice održavaju se po 
potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Nacionalno povjerenstvo za olakšice, održalo je tijekom 2015. godine, sveukupno šest
sastanaka.

Na prvom sastanku Nacionalnog povjerenstva za olakšice, održanom dana 23. siječnja 
2015. godine, utvrđeno je Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za olakšice za 
2014. godinu. Na istom sastanku, zaključeno je da će se rad na Nacionalnom programu za 
olakšice u zračnom prometu, nastaviti po uzoru na švicarski Nacionalni program za olakšice u 
civilnom zrakoplovstvu (National Civil Aviation Facilitation Programme Switzerland), te po 
osnovi ECAC (European Civil Aviation Conference) modela Nacionalnog programa za 
olakšice u civilnom zrakoplovstvu iz veljače 2013. godine, kao i temeljem ICAO 
(International Civil Aviation Organization) Izvješća panel radne grupe za olakšice o 
rukovodećim materijalima (Report of the Facilitation Panel Working Group on Guidance 
Materials) od 28. studenoga 2014. godine.

Na drugom sastanku Nacionalnog povjerenstva za olakšice, održanom dana 20. veljače 
2015. godine, nastavljen je rad na izradi Nacionalnog programa za olakšice, na način daje 
izvršena analiza prevedenoga teksta, te je zaključeno da će svi članovi sukladno nadležnosti 
tijela iz kojih su delegirani, specificirati „Opće zadaće“ i „Zadaće povezane s olakšicama“.



Na trećem sastanku Nacionalnog povjerenstva za olakšice, održanom dana 01. travnja 
2015. godine, donesen je zaključak radi odgovarajućih izmjena i dopuna Nacrta Nacionalnog 
programa za olakšice, kojim se obvezuju članovi po potrebi izmijeniti i dopuniti popise 
propisa u dijelovima pod nazivom „Međunarodni propisi“, „Europski propisi i preporuke“, te 
„Nacionalno zakonodavstvo“. Na istomu sastanku, primljena je na znanje „Uputa za 
postupanje s legalnim i ilegalnim putnicima iz zemalja u kojima ima ebole“.

Na četvrtom sastanku Nacionalnog povjerenstva za olakšice, održanom dana 22. 
travnja 2015. godine, zaključno je dogovoreno da će svim članovima biti proslijeđen 
Analizirani sadržaj Nacionalnog programa za olakšice, radi provjere izričaja u cijelom tekstu, 
te možebitne dopune pojedinih dijelova.

Na petom sastanku Nacionalnog povjerenstva za olakšice, održanom dana 19. svibnja 
2015. godine, iznesena je geneza nastanka Nacionalnog programa za olakšice, na način daje 
prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, izrađen vrlo opsežan Nacrt, uključujući 
i sadržaj Uredbi iz europske pravne stečevine, koji je nakon pristupanja bilo potrebno 
modificirati brisanjem teksta navedenih Uredbi, zato što se primjenjuju direktno i neposredno 
na području svih država članica, bez njihove implementacije u nacionalno zakonodavstvo. 
Zbog navedenoga razloga, Nacionalno povjerenstvo za olakšice izabralo je novi predložak po 
uzoru na ICAO model, koji su slijedile i mnoge europske države. Postignut je konsenzus da 
sažeti prikaz problematike olakšica, pragmatično odgovara funkciji Nacionalnog programa za 
olakšice, koji se u budućnosti uvijek može izmijeniti ili dopuniti, zbog promijenjenih 
okolnosti. Potom je bio utvrđen Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za olakšice, radi 
upućivanja u proceduru donošenja od strane Vlade Republike Hrvatske, nakon dopunskoga 
usklađivanja sa iskazanim mišljenjima od strane nadležnih tijela.

Na šestom sastanku Nacionalnog povjerenstva za olakšice, održanom dana 02. rujna 
2015. godine, razmatrane su primjedbe na Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva 
za olakšice za 2014. godinu i primjedbe na Nacionalni program za olakšice. Naime, navedeni 
akti upućeni su, radi davanja mišljenja na iste. Ministarstvu financija. Ministarstvu vanjskih i 
europskih poslova. Ministarstvu gospodarstva. Ministarstvu pomorstva, prometa i 
infrastrukture. Ministarstvu unutarnjih poslova. Ministarstvu turizma. Ministarstvu zdravlja, 
te Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. Nakon pomne raščlambe zaprimljenih 
primjedaba, neke su bile usvojene, dok ostale nisu bile prihvaćene, uz pripadajuće posebno 
obrazloženje. Tematika problema osoba s invaliditetom u zračnom prometu, iz razloga 
ekonomičnosti u postupanju, odgođena je za iduću kalendarsku godinu.

Vlada Republike Hrvatske je Zaključkom od 01. listopada 2015. godine, usvojila 
Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za olakšice za 2014. godinu, a na istoj 
sjednici donesena je i Odluka o donošenju Nacionalnog programa za olakšice, koja je 
objavljena u „Narodnim novinama“ broj 105/15.

Struktura Nacionalnog programa za olakšice, sastavljena je sadržajno od dijelova, koji 
slijede nastavno: 1. Uvod, 2. Nacionalni program za olakšice i Nacionalno povjerenstvo za 
olakšice u Republici Hrvatskoj, 3. Zakonodavstvo, 4. Nacionalno povjerenstvo za olakšice, 5. 
Raspodjela odgovornosti.



Iako je s izradom Nacionalnog programa za olakšice započeto prije više godina, čak i 
prije osnivanja Nacionalnog povjerenstva za olakšice, međunarodni propisi na kojima se isti 
temelji su mijenjani, te je bilo nužno njegovo usklađivanje s novom regulativom. Radi 
kvalitetne izrade prijedloga Nacionalnog programa za olakšice, još u 2013. godini formirana 
je posebna radna grupa, sastavljena od pojedinih članova Nacionalnog povjerenstva za 
olakšice. Članovi navedene radne grupe, s obzirom na resor iz kojega su nominirani, bili su 
zaduženi za odnosno područje pri izradi Nacionalnog programa za olakšice.

Postavilo se također pitanje o načinu daljnjega rada pri izradi Nacionalnog programa 
za olakšice, imajući u vidu da su neki njegovi dijelovi sadržavali odredbe Uredbi Europske 
unije, koje je bilo nužno brisati kao nedopuštene, jer se navedene Uredbe primjenjuju 
direktno. Naime, svaka Uredba Europske unije je izravno primjenjiva, što znači da stvara 
legislativu koja ima istovremeni učinak u svim državama članicama na isti način kao i 
nacionalni instrumenti, bez bilo kakve daljnje akcije od strane nacionalnih vlasti.

Zbog navedenog razloga. Nacionalno povjerenstvo za olakšice odustalo je od rada na 
prvotnom Nacrtu Nacionalnog programa za olakšice, te nastavilo rad prema predlošku po 
uzoru na ICAO model, a što je i urodilo finalizacijom Nacionalnog programa za olakšice.

Imajući u vidu proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u kojemu su 
Uredbe iz njezine pravne stečevine bile implementirane u nacionalno zakonodavstvo, da bi 
one radi njihove neposredne primjene nakon punopravnoga članstva bile brisane iz istoga, 
gotovo identičan proces se manifestirao u radu na Nacionalnom programu za olakšice, pa je 
upravo zato i postupak njegove izrade trajao gotovo tri godine.

S obzirom na sve navedeno, rad na sjednicama Nacionalnog povjerenstva za olakšice 
tijekom 2015. godine, može se ocijeniti konstruktivnim, jer su u raspravi o pojedinim 
dijelovima Nacionalnog programa za olakšice, aktivno sudjelovali svi članovi, koji su svojim 
poznavanjem specifičnih područja relevantnih za olakšice u zračnom prometu, dali svoj 
doprinos u poboljšanju sadržaja Nacionalnog programa za olakšice.

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA RAD NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA 
OLAKŠICE

Točkom VII. Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice, propisano je 
da predsjednik, članovi i tajnik Nacionalnog povjerenstva, koji su zaposlenici središnjih tijela 
državne uprave, za rad odnosno članstvo u Nacionalnom povjerenstvu za olakšice ne mogu 
primati naknadu, dok je za članove Nacionalnog povjerenstva za olakšice koji nisu 
zaposlenici središnjih tijela državne uprave, utvrđena mjesečna neto-naknada u iznosu 
1.000,00 kuna.

Sredstva za rad Nacionalnog povjerenstva za olakšice osiguravaju se u Državnom 
proračunu Republike Hrvatske.



u Državnomu proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu, na Razdjelu 065 - 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, u okviru Programa 3113 - Razvoj sustava 
zračnog prometa, na aktivnosti A570001 - Suradnja s međunarodnim organizacijama te 
provedba mjera razvitka zračnog prometa, na računu: 3291 - naknade za rad predstavničkih i 
izvršnih tijela, povjerenstava i sL, za naknadu članovima Nacionalnoga povjerenstva za 
olakšice koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave, osiguran je i utrošen iznos od 
72.894,60 kuna.

ZAKLJUČAK

Tijekom 2015. godine, rad Nacionalnog povjerenstva za olakšice bio je usmjeren na 
izradu prijedloga Nacionalnog programa za olakšice, kao dokumenta od strateškoga značaja 
na području olakšica u zračnom prometu, koji cilj je uspješno realiziran.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
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