
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1. тачка 7. 
Устава Републике Србије, по коме Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, 
својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  
Предвиђена решења првенствено имају за циљ да отклоне уочене недостатке 

терминолошке природе и да на тај начин омогуће ефикаснију примену и прецизније 
тумачење важећег Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у 
ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 87/11). 

Поред наведеног, измене важећег Закона извршене су и у циљу додатног 
усклађивања са Уредбом Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 261/2004 од 11. 
фебруара 2004. године о заједничким правилима у погледу накнаде штете и помоћи 
путницима у случају ускраћивања укрцавања или отказивања летова или великог 
кашњења летова и о укидању Уредбе (ЕЕЗ) бр. 295/91. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 

 
Чланом 1. врши се измена става 1, става 2. тачка 2), као и става 8. у члану 8. 

Закона. У садашњем тексту Закона наведено је да се путницима гарантује минимум права 
на накнаду штете и помоћ у случају ускраћивања укрцавања, отказивања летова или 
кашњења летова, иако чланом 11. Закона, који се односи на кашњење, није предвиђена 
накнада штете. Како би се ова несагласност отклонила и како би се доследно преузело 
решење из Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 261/2004, измењен је текст 
става 1. члана 8. Закона. 

Измена тачке 2) у ставу 2. истог члана, врши се како би се норма прецизније 
формулисала и у потпуности усагласила са решењем из европске уредбе (уз одговарајуће 
тумачење појма „државе чланице“, који постоји у европском пропису, као „стране 
потписнице ЕСАА“, с обзиром да је примена европских прописа у овој области 
проширена на Заједничко европско ваздухопловно подручје (ЕСАА)).  

Измена става 8. истог члана, врши се ради терминолошког усаглашавања са 
Уредбом Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 261/2004. 

Чланом 2. врши се измена члана 12. став 1. Закона, на начин да се брише 
упућивање на случајеве из члана 8. став 1. Закона, већ се доследно преузима решење из 
Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 261/2004. 

Наиме, чланом 12. Закона (право на накнаду штете) било је прописано да у 
случајевима из члана 8. став 1. Закона (који 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.  

Чланом 3. се мења став 1. у члану 13. Закона и врши даље терминолошко 
усклађивање са чланом 8. Уредбе Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 261/2004, 
прецизирајући да путник нема увек право на враћање трошкова или преусмеравање пута, 
већ то право има у случајевима када се другим члановима закона изричито упућује на члан 
13. Закона. 
 Чланом 4. се врши измена члана 97. Закона, како би се прецизније регулисало 
право на подношење рекламације. Основна измена се тиче утврђивања рока од 90 дана 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. Овим се отклањају проблеми који су у примени 
Закона постојали због непрописаног рока. 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.  
 Чланом 5. врши се терминолошка измена у ст. 1. и 3. члана 130. Закона, на начин 
да се појам имовинских права замењује појмом стварних права. 
 Чланом 6. врши се измена члана 132. Закона. Назив члана се уподобљава 
садржини члана, јер се овај члан не односи само на право својине, већ и на друга стварна 
права, која се уписују у Регистар ваздухоплова. Прописује се и изузетак, када је реч о 
правима по основу уговора о закупу, која се не морају нужно уписати у Регистар. До сада 
се овај изузетак односио само на права по основу закупа краћег од шест месеци, што је 
изазвало низ потешкоћа у примени, отежавало и успоравало поступак узимања у закуп 
ваздухоплова. 
 Чланом 7. се врши измена у члану 165. став 1. Закона, а као последица измене која 
је чланом 3. овог закона извршена у члану 97. Закона. Наиме, у том члану је назив 
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије скраћен  у „Директорат“, те се 
овај скраћени назив даље користи у целом тексту. 
 Чланом 8. мења се члан 173. Закона. С обзиром да европска Уредба бр. 261/2004 
(али и Уредба (ЕЗ) бр. 1107/2006 од 5. јула 2006. године о правима лица са инвалидитетом 
и лица са смањеном покретљивошћу у авио-превозу) установљава обавезу да државе 
чланице морају да одреде тело које је надлежно за спровођење овог прописа, као и да о 
томе обавесте Европску комисију, овим чланом се формално испуњава та обавеза.  
 Чланом 9. се врши измена става 1. члана 174. Закона, прецизирајући да 
Директорат, посредством ваздухопловних инспектора, врши инспекцијски надзор над 
применом овог закона, релевантних међународних прописа и подзаконског акта донетог 
на основу овог закона, али само у делу који се тиче права путника код ускраћивања 



укрцавања, отказивања летова и кашњења летова, извршења уговора о превозу, 
одговорности авио-превозиоца и права лица са инвалидитетом и лица са смањеном 
покретљивошћу. 
 Чланом 10. се прописује да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику РС“.  

 
 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона не захтевају се посебна средстава у буџету Републике Србије. 


