
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону 
 

 Овај закон ће имати позитивног утицаја на различите категорије путника, 
укључујући и лица са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу у авио-превозу, 
као и на авио-превозиоце. Свима њима ће Закон о изменама Закона о облигационим и 
основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају омогућити да јасније 
сагледају своја права и обавезе, као и да их лакше остваре, односно изврше. 

 До сада је чланом 12. Закона (право на накнаду штете) било прописано да у 
случајевима из члана 8. став 1. Закона (који су, овако формулисани, могли да се тумаче да 
обухватају и случајеве кашњења), на основу свог захтева, путници остварују право на 
накнаду штете чији износ зависи од дужине самог лета. Међутим, чланом 11. Закона 
(кашњење лета) који дефинише обавезе авио-превозиоца у погледу пружања помоћи 
путницима у случају кашњења лета, није наведена ова новчана накнада, што је у складу са 
чланом 6. Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 261/2004. Предложеном 
изменом се отклања могућа колизија чл. 11. и 12. Закона и постиже пуна усаглашеност са 
поменутом европском уредбом, а путницима се отклањају дилеме око права која имају у 
погледу новчане накнаде. 

Поред наведеног, овај закон и другим својим члановима омогућава да путници, 
лица са инвалидитетом, лица са смањеном покретљивошћу, али и авио-превозиоци и тела 
која управљају аеродромом јасније сагледају своја права и обавезе. До сада није законом 
био утврђен рок за подношење рекламације на коју има право путник у случају 
ускраћивања укрцавања, отказивања летова и кашњења летова, односно на коју има право 
лице са инвалидитетом или лице са смањеном покретљивошћу. То је изазивало проблеме 
у пракси, који су отклоњени прописивањем рока од 90 дана за подношење рекламације. 
Даље, у досадашњем тексту члана 97. Закона је било наведено право подносиоца 
рекламације да пријави повреду Закона ваздухопловном инспектору уколико авио-
превозилац, односно тело које управља аеродромом, не удовоље рекламацији или на исту 
не одговоре у прописаном року. Предложеном изменом  подносилац рекламације ово своје 
право може да оствари уколико повреду Закона пријави Директорату цивилног 
ваздухопловства Републике Србије (дакле, институцији, која запошљава ваздухопловне 
инспекторе различитих специјалности). Овим се олакшава остваривање права, јер су 
странке понекад имале дилему којем ваздухопловном инспектору треба да се обрате. 
Овим чланом се и продужава рок у коме авио-превозилац или тело које управља 
аеродромом могу да одговоре на рекламацију или да удовоље рекламацији, а који је до 
сада износио 30 дана (сада износи 60 дана), како би се дало довољно времена да се обраде 
сви елементи из рекламације.  

Овим законом се олакшава и могућност узимања или давања ваздухоплова у закуп. 
Наиме, до сада је било прописано да се права по основу уговора о закупу (право 
коришћења које има закупац) уговореном у трајању краћем од шест месеци не морају 
уписати у Регистар. У случају да се право коришћења односило на период дужи од шест 
месеци, оно се морало уписати у Регистар. Ова одредба је водила тумачењу да у случају 



када је закупац домаћи авио-превозилац, а ваздухоплов се до тада налазио у страном 
регистру, било би неопходно да се затражи испис ваздухоплова из страног регистра (што 
захтева доношење одговарајућих аката страних ваздухопловних власти), а потом и да се 
уговорне стране обрате стварно надлежном суду Републике Србије на основу чије одлуке 
се врши упис у Регистар ваздухоплова Републике Србије. Ово је отежавало узимање 
ваздухоплова у закуп и представљало препреку за развој делатности коју обавља авио-
превозилац.  

 
Који су трошкови које ће примена акта изазвати грађанима и привреди 

 
Измене Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном 

саобраћају не стварају додатне трошкове грађанима и привреди.  
 

Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које 
ће он створити 

 
Како је већ напоменуто, овим законом се не стварају нови трошкови. Са друге 

стране, очекују се позитивни ефекти (који су ближе описани у делу одговора на питање на 
кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону), те је оправдано његово 
доношење.  

 
Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 

конкуренцију 
 

 Да, уколико се овај закон посматра као средство којим се јасније одређује начин на 
који лица на која се овај закон односи остварују своја права и извршавају своје обавезе, 
што посредно доводи до стварања погодног окружења за обављање делатности. 

Основни текст Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у 
ваздушном саобраћају, који се мења овим законом, подстиче тржишну конкуренцију у том 
смислу што ће авио-превозиоци имати непосредан интерес да обезбеде путницима 
остваривање права која им се гарантују овим законом, из разлога што ће путници увек 
настојати да путују оним авио-компанијама које испуњавају обавезе у случају 
ускраћивања укрцавања, отказивања летова или кашњења, а избегавати да путују оним 
компанијама које то не чине. Наравно, број путника који лете неком авио-компанијом 
непосредно ће одређивати и положај те компаније на тржишту.  

Такође, чињеница да се овим законом олакшава поступак закупа ваздухоплова, 
доводи до тога да се олакшавају и услови за обављање делатности, што може да 
представља стимулисање појаве нових привредних субјеката, а самим тим и подстицање 
конкуренције. 

 
 
 
 



Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 
 

Нацрт Закона о изменама Закона о облигационим и основама својинско-правних 
односа у ваздушном саобраћају није био предмет јавне расправе. Нацрт закона достављен 
је на мишљење надлежним органима и заинтересованим субјектима. У писаној форми 
мишљење је доставио највећи домаћи авио-превозилац, Air Serbia, који је предложио да се 
Нацрт закона допуни нови чланом којим би се изменио члан 14. основног текста Закона. С 
обзиром да се предложена измена односила на терминолошко усклађивање са Уредбом 
(ЕЗ) бр. 261/2004, овај предлог је прихваћен и унет у текст Нацрта. Такође, предложено је 
да се члан Нацрта, којим се мења члан 97. основног текста Закона, у ставу 4. делимично 
допуни како би се прецизирало да рок за одговор авио-превозиоца на рекламацију путника 
тече од доставе комплетне документације, неопходне за рекламацију. И ова сугестија је 
уважена и унета у текст Нацрта закона. 

 
Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем закона намерава 
 
Закон о изменама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа не 

захтева нове финансијске, техничко-технолошке, организационе и кадровске капацитете 
за његово спровођење. Такође, није предвиђено доношење подзаконских аката за његово 
спровођење.  

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ће, сходно чл. 173. и 174. 
Закона вршити инспекцијски надзор над применом закона у делу права путника код 
ускраћивања укрцавања, отказивања летова и кашњења летова и права лица са 
инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу. Такође, као резултат овог надзора 
може доћи до покретања одговарајућег прекршајног поступка. 

У циљу ефикаснијег спровођења Закона, Директорат ће организовати одговарајуће 
састанке и семинаре, како би детаљно упознао ваздухопловне субјекте са законским 
решењима. 


