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1.УВОД 
 

Савремени туризам заузима водеће место у светској економији, повезује емитивне 

земље са рецептивним и доприноси економском и социјалном напретку. Саму основу 

повезивања чини саобраћај, који игра значајну улогу у туристичким процесима, јер 

омогућава спајање туристичке тражње са туристичком понудом. Саобраћајне услуге 

представља једну од најбитнијих услуга у туризму. Функционисање туризма скоро да 

је незамисливо без авио-саобраћаја за који се може рећи да је једно од најбитнијих 

открића у 20. веку. Авио-саобраћај је на јединствен начин приближио далеке 

дестинације широм света, а и омогућио помак у погледу брзине, сигурности, удобности 

путовања. Данас, када више од 40% туриста у међународном туристичком промету 

путује авионом, очигледно је да авио cаобраћај представља најбитнији део 

међународног туризма, а такође има велики удео и у домаћем туризму. 

Циљ рада је да анализира развој авио-саобраћаја у Србији. Посебна пажња је посвећена 

развоју low-cost авио-компанија у свету, као и пружању услуга low-cost авио-компанија 

на линијама које повезују Београд и Ниш са другим дестинацијама у свету. У првом 

делу је посебна пажња посвећена авио-саобраћају као грани саобраћаја која има 

значајан утицај на развој туризма. У другом делу посебна пажња је посвећена 

историјском развоју авио-саобраћаја у  Србији. У трећем делу се анализира настанак и 

развој low-cost авио-компанија. Четврти део је посвећен анализи карактеристика low-

cost авио-компанија које повезују Београд и Ниш са другим дестинацијама у свету. 
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2.АВИО-САОБРАЋАЈ КАО ОРГАНИЗОВАНИ ОБЛИК 

ПРУЖАЊА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА 
 

Ваздушни саобраћај је заузео важно место у туристичкој привреди света и у светској 

привреди у целини. Велики део ваздушног саобраћаја у свету је усмерен на 

међународни туризам. Ова врста кретања одликује се великим радијусом и доста 

високом потрошњом.
1
 Процене које је вршила Светска Туристичка Организација 

показују да је 40% од 426 милиона учесника у међународном туристичком промету у 

1990. години користило ваздушни саобраћај. То се односило и на домаћи туристички 

промет. У свему овоме важну улогу је имао чартер превоз туриста. Овај тип превоза 

организују туристичке агенције, авио-компаније и друга предузећа и одликује га нижа 

цена превоза од цене на редовним авио-линијама. Чартер промет произилази из добре 

сарадње авио-превозника и туристичких агенција. Појава чартер промета везана је за 

педесете године 20. века, када туристички токови у свету бележе скоковит пораст. Овај 

вид промета базира се на вишем степену попуњености авионских капацитета у 

поређењу са сталним линијским саобраћајем.
2
 

Један од најважнијих фактора развоја туризма у Европи је развој ваздушнoг саобраћаја. 

Појава авиона у редовном туристичком саобраћају изазвала је нову не само 

саобраћајну, већ и туристичку револуцију. Авион је својом брзином скратио релације, 

те је допринео да туризам постане светски процес.
3
 С обзиром да је утицај авио-

саобраћаја на туризам све интензивнији, туристичке агенције овај вид саобраћаја све 

више укључују у предмет своје делатности. 

Због сталног повећања броја путника у авио-саобраћају, сколопљен је међународни 

споразум „Open sky“ – oтворено небо. Оно сто представља главни циљ споразума се 

огледа у пружању услуга од стране авио-превозника, заштита корисника авио-превоза, 

сигурност и безбедност путника на домаћим и међународним дестинацијама, заштита 

животне средине. Улога и значај авио-компанија на развој авио-саобраћаја, 

туристичких агенција и на развој туризма је огромна. Авио-компаније су носиоци 

туристичких и пословних путовања. Оне су такође носиоци иновативних и развојних 

процеса, како у домену увођења и развоја нових технологија, стварању и развоју нових 

дистрибутивних система на националном и интернационалном нивоу, стварања нових 

канала продаје, доприносе развоју туризма, туристичких агенција, граде и развијају 

односе са крајњим корисницима. Оне стварају нове видове комуникације између 

туроператора , туристичких агенција и крајњих корисника – путника. 

 

 

                                                           
1
Јовичић, Ж., Јовичић, Д.,Ивановић, В., Основе туризма, „Туристичка штампа“, Београд, 2005., стр 169. 

2
Јовичић, Ж., цит. дело, стр. 170. 

3
Драгомир Ј. Попов, Индустрија путовања, Београд 1997., стр 146 



5 
 

2.1. Сарадња авио-компанија са туристичким агенцијама 

 

Улога туристичких агенција у савременом туризму је од непроцењиве важности. 

Туристичке агенције врше значајан утицај на туристичке процесе у целини. Утичу на 

укупан обим туристичких путовања, а посебно на обим међународних туристичких 

путовања, а исто тако и на токове туриста према конкретним земљама и туристичким 

дестинацијама. Такође врше и директан утицај на економске резултате рада 

угоститељских предузећа, превозилаца и других организација које непосредно 

остварују приходе по основу туристичког промета у туристичким местима, као што су 

трговина, комуналне делатности, занатство и друге делатности, као и све делатности из 

области материјалне производње, које кроз развој туризма проширују тржиште за 

пласман својих производа. 

Најважније улога туристичких агенција са становишта њихове активности су: 

 креирање туристичке понуде и тражње,  

 пропаганда,  

 информисање,   

 дистрибуција,  

 реализација сопствених аранжмана.
4
 

Међусобни посреднички однос туристичких агенција и авио-компанија је од изузетне 

важности за развој мреже авио-компанија и за већу покривеност тржишта. Наиме, 

авио-компаније рекламирајући своје дестинације уједно врше и промоцију 

туристичких места и на тај начин стимулишу продају туристичких аранжмана 

туристичких агенција. Туристичке агенције својим пословањем и уклапањем у 

стратегију развоја туризма доприносе њиховој повезаности са авио-компанијама. 

Такође, оне својом добром организованошћу, уз максимално коришћење домаће струке 

и праксе, а при том водећи се искуствима туристички развијених земаља, доприносе 

развоју туризма. Развој авио-компанија, вуче за собом и развој туристичких агенција. 

Посебно значајну улогу има пропаганда, која може да подстакне потрошача да 

понуђене услуге авио-компанија користи пре свега због квалитета тих услуга, који се 

огледа у безбедности, сигурности, тачности и удобности. Репутација авио-компаније и 

људи који пружају туристичку услугу, као и репутација туристичке привреде у целини, 

је од пресудног значаја за мотивисање потрошача у правцу настављања односа са авио-

компанијом и туристичким агенцијама чиме се остварује неопходни циклус у којем се 

користе услуге и у којима су корисници услуга врло задовољни са сваком кариком у 

ланцу. 

Туристичке агенције се јављају у области ваздушног саобраћаја као продавци домаћих 

и међународних авио-карата, као организатори туристичких путовња на редовним 

линијама и чартер летовима и као агенти у пласману чартер летова.Класичне 

                                                           
4
Ђуровић Ж., Улога авио – саобраћаја у пословању туристичких агенција, Универзитет Сингидунум, 

Београд 2007., стр. 51. 
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туристичке агенције су пре свега продавци авио-карата и услуга везаних за авио-превоз 

као што су основне услуге (хотелски смештај, исхрана, трансфер) које су у савременим 

условима пословно – технолошки кроз резервационе системе у авио-саобраћају 

повезане са авио-превозом и све више добијају на својој интегралности. Организатори 

путовања или туроператори 90% своје продукције путовања ослањају на авио-превоз. 

Туроператори, за разлику од туристичких агенција које имају готово искључиво 

пословне односе са редовним линијским авио-превозницима, своју продукцију 

путовања заснивају како на услугама превоза редовних линијских авио-превозилаца, 

тако и са чартер превозиоцима и авио-сервисерима услуга трансфера и излета.
5
 

Сам развој авио-саобраћаја упоредо утиче на развој туристичких агенција. Овај 

позитивни утицај се огледа кроз следеће: 

 Туристичке агенције могу да искористе иновативне и развојне процесе 

авио-компанија, како у домену увођења и развоја нових технологија, 

стварања нових канала продаје, стварања и развоја нових 

дистрибутивних система, у циљу побољшања и развијања свог 

пословања,  

 Развој авио-саобраћаја пружа могућност за стварање шире понуде 

туристичких агенција, односно за развој њиховог пословања,  

 Увођење електронског тикетинга (е-ticketing - концепт издавања без 

карата) у авио-компанијама, довело је до развоја пословања туристичких 

агенција. Велики број туристичких агенција користи у свом систему 

електронски тикетинг, чиме се допринело побољшавању и унапређењу 

сарадње између туристичких агенција и авио-компанија,  

 Популаризација авио-саобраћаја олакшава туристичким агенцијама рад – 

све веће коришћење авио-превоза на путовањима доприноси 

популаризацији путовања, посебно туристичких,  

 Стално снижавање цене путовања авио-саобраћајем утиче на све веће 

коришћење овог превоза у понудама туристичких агенција, развијајући 

своје пословање и прилагођавајући понуде различитим сегментима 

клијената.
6
 

Право продаје домаћих авио-карата стиче туристичка агенција на основу уговора са 

превозником на домаћој линији. Уговором између туристичке агенције и превозника, 

прописују се услови које агенција мора да испуњава и којих се мора придржавати у 

продаји домаћих карата. Редован авио-саобраћај је основни вид ваздушног саобраћаја и 

представља основну делатност највећег броја авио-превозника, а самим тим он је и 

главни посао туристичких агенција у ваздушном саобраћају. 

Туристичке агенције уговором о чартеру или уговором о изнајмљивању авиона ступају 

у уговорни однос са ваздухопловним превозиоцем из кога произилази њихово право 

употребе авиона за организицају групних туристичких путовања. Оваквим уговором 
                                                           
5
Драгомир Ј. Попов, цит.дело, стр 141. 

6
Ђуровић Ж., цит. дело, стр 45. 
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ваздухопловни превозиоци се обавезује да ће одређено време, на утврђеној релацији, 

ставити туристичкој агенцији на распологању авион одговарајућег превозног 

капацитета и да ће за време лета путницима у авиону обезбедити одређене услуге, а 

туристичка агенција преузима на себе обавезу да ваздухопловном превозиоцу за све то 

плати уговорену цену. 

Међутим, јављају се и потешкоће са којима се сусрећу туристичке агенције у директој 

сарадњи са авио-компанијама. Оно чиме су авио-компаније лимитирале приходе 

агенција на унапред утврђену накнаду за извршену услугу јесте укидање провизије од 

продаје авио-карата туристичким агенцијама. Неопходно је успоставити бољу сарадњу 

авио-компаније са туристичким агенцијама у овом сегменту пословања, првенствено 

због боље покривености тржишта. Ова потешкоћа тренутно представља отворено 

питање на коме је неопходно радити у будућности. Такође и све већи доласци low-cost 

компанија на нашим просторима, представља потешкоћу туристичким агенцијама.Low-

cost компаније искључују њихово посредовање. Туристичке агенције могу кроз 

алотманске закупе да нађу начин за остваривање сарадње са low-cost компанијама. 

2.2.Врсте авио-саобраћаја 

 

Постоји више класификација ваздушног саобраћаја. По томе да ли се ваздушни 

саобраћај одвија унутар једне земље или на међународном плану, разликују се: 

 домаћи, 

 међународни.  

У погледу онога шта се превози, разликују се:  

 путнички, 

 карго (теретни), 

 поштански. 

У зависности од тога, да ли је регулисан редом летења, разликујемо:  

 Редовни авио-саобраћај је саобраћај на унапред одређеним линијама са 

утврђеним редом летења. Он може бити сталан или сезонски. Стални 

авио – саобраћај се одвија по утврђеном реду летења током целе године, 

а сезонски у делу године везаном за одређени сезонски период. Неки од 

редовних превозиоца  су:  Air  France,  United  Airlines,  British  airways,  

JAT  Airways, Montenegro airlines, Malev, 

 Ванредни авио-саобраћај се јавља у случајевима када се због већег броја 

путника редовном саобраћају на редовним линијама додају нови 

поласци, 

 Чартер авио-саобраћај је специфичан превоз путника и робе авионом, 

који се заснива на предходном уговору између корисника превоза и авио-

компаније, по коме корисник превоза одређује дестинацију превоза и 
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време, располажући са превозним капацитетом у границама прописаних 

услова одвијања ваздушног саобраћаја, а обавеза превозиоца је да путем 

уговора изврши превоз. Чартер саобраћај је према томе нередован авио-

саобраћај.
7
 

2.3.Сектори у авио-саобраћају 

 

Главни секори у авио-саобараћају су аеродроми, авио-превоз, авио-линије, контрола 

ваздушног саобраћаја, ваздушни простор, пуовање и дистрибуција, операције на земљи 

и одељење за владине прописе у авио-саобраћају. 

Аеродроми 

Аеродроми се суочавају са проблемима управљања великог броја путника, карга и 

авиона. Неки од пословних процеса у оквиру овог сектора су: 

 Управљање операцијама на аеродрому - обухвата информисање о 

леовима, управљање интегрисаним подацима, ресурсима,  

 Операција пртљага - обухвата чекирање пртљага, сортирање, праћење, 

контрола пртљага, 

 Операција путника - обухвата чекирање код укрцавања, скенирање и 

контролу путника, 

 Сигурност транспора – скенирање путника, пртљага и др., 

 Комуникација и инфраструктура – обухвата управљање 

инфраструктуром, мобилним комуникацијама, разменом порука 

хибридним мрежама...  

Авио-превоз 

Сектор авио-превоза обухвата: 

 Операција авиона – обухвата операције инжeњеринга и одржавање 

авиона, сателитске комуникације, распоред посаде, планирање летова, 

 Операција карга – обухвата операције терминала, продаје и букинга, 

оптимизацију пословања и прихода, управљање ресурсима...  

Авио-линије 

Авио-линије се суочавају са проблемима раста цена горива, сигурносних и еколошких 

мера. Основни процеси у оквиру овог сектора су: операције авиона, карга, прљага, 

сигурности превоза, управљање комерцијалним пословима (резервације, залихе, 

издавање карата...) ... 

Контрола авио-саобраћаја 

                                                           
7
Драгомир Ј. Попов, цит.дело, стр. 147. 
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С обзиром на пораст авио-саобраћаја у свету, процеси контроле постају сложенији те је 

неопходно инвестирати у дигиталне комуникације, технологије надзора и навигације, 

интелигентне системе. 

Ваздушни простор 

Организацијама, надлежне за ваздушни простор, су неопходни интелигентни и 

безбедни системи у оквиру који ће моћи безбедно, поуздано и у реалном времену да 

деле податке са партнерима широм света. 

Путовање и дистрибуција 

Омогућава повезивање са ГДС системима, добављачима и другим дисрибутерима. 

Операције на земљи 

Оператори на земљи обезбеђују есенцијалне услуге, као шо су: 

 landside cервиси који укључују рад са картама, пртљагом, чекирање, 

 airside cервиси укључују управљање рампом , сипање/истакање горива, 

одржавање авиона...  

Владини прописи у авио-саобраћају  

Програми безбедноси авио саобраћаја знатно утичу на многе процесе у авио-

саобраћају, међу њима су обрада путника, управљање идентитетом особља, контрола 

приступа, операције прљага и карга, анти терористичке активности...
8
 

2.4.Редови летења и превозни документи 

 

Све авио-компаније издају редове летења, којима регулишу свој саобраћај према 

локалним временима у домаћем и међународном саобраћају. Они се обично изадју два 

пута годишње и то: 

 за лето од 1.4. до 31.10., 

 за зиму од 1.11. до 31.3.  

Друга важна подела редова летења је на: 

 компанијске, 

 посебна интернационална издања. 

Упревозне документе у авио саобраћају спадају:  

Авио-карта – документ који служи путнику као доказ да је између њега и авио-

превозника склопљен уговор о превозу по коме је он извршио плаћање цене превоза, а 

                                                           
8
Ангелина Његуш, Информациони системи у туристичком пословању, Универзитет Сингидунум, 

Београд, 2013., стр 175.-177. 
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авио-превозник се обавезао да га превезе на одређеној релацији. Путник и авио-

превозник долазе у уговорни однос у тренутку када је путник купио авио-карту, чему је 

претходило акцептирање услова превоза и његово опредељење у погледу релације, 

дана и часа летења. 

Авио-карта гласи на име. Поред имена које се исписује најпре презименом па именом 

додаје се пол, за мушкарце MR., за жене MRS. или MISS. За децу до 12 година старости 

CHD плус број година, за децу до 2 године INF плус број месеци. Без авио-карте нико 

не може бити примљен у авион. У случају да путник не плаћа цену превоза јер 

испуњава одређене услове за превоз без накнаде, такође мора имати авио-карту. 

Постоје три врсте авио-карата: 

 домаћа путничка авио-карта, 

 међународна путничка авио-карта, 

 чартер путничка авио-карта. 

Садржину и облик домаће и чартер авио-карте прописује превозилац, облик и 

садржину међународне авио-карте прописује IATA. 

Све авио-карте су у исто време авио-карта и пртљажни лист, на основу којих путник 

има право, поред личног превоза да бесплатно превезе и одређену количину пртљага. 

Свака авио-компанија утврђује количину пртљага бесплатног превоза. 

Авио-карте се састоје од корице и купона. Постоје три врсте купона и они су увек 

различито обојени. То су: 

 Купон за лет којим се путник користи приликом остварења права на лет, 

 Обрачунски купон који издавалац авионске карте, уз обрачун продатих 

авио-карата, доставља авио-компанији, 

 Купон продавца који продавац авио-карте задржава у својој финансијској 

документацији. 

Док у свакој карти постоји само по један обрачунски купон и купон продавца, купона 

за лет може бити више, што зависи од броја летова које путник користи за остваривање 

путовања на одређеној релацији.
9
 

 

2.5.Тарифе превоза у авио-саобраћају 

 

Тарифе представљају цене авио-карата. Оне су прописане правилима која се односе на 

авио-карту. С обзиром да постоје њихове бројне комбинације, тако постоји и велики 

број тарифа. Тарифе се означавају различитим скраћеницама, указујући на правила 

чију примену захтевају. Тарифне класе се означавају једним словним знаком и 

                                                           
9
Драгомир Ј. Попов, цит.дело, стр 149. 
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представљају резервациону основу. Њихова функција је искључиво у резервационим 

системима, где се користе за представљање расположивих путних места. Њиховим 

комбиновањем на једном лету авио-компаније одређују своје комерцијалне циљеве, а 

њиховим приказом резервациони систем аутоматски шаље поруку авио-агенту о 

расположивости капацитета на изабраном лету. Основне врсте тарифа су: 

 Тарифе у домаћем саобраћају које постављају превозиоци уз сагласност 

влада земље у којој се домаћи авио-саобраћај обавља, 

 Тарифе у чартер летовима постављају авио-компаније на бази сопствене 

калкулације у зависности од цене лета и могућности попуњавања места у 

авиону, 

 Тарифе у међународном авио-саобраћају које представљају посебно 

сложено питање, због бројности различитих тарифа.
10

 

Подела тарифа у међународном авио-саобраћају врши се према:  

 Категорији: 

 Нормалне тарифе су најбројније јер се по правилу примењују без 

ограничења. Путовање по нормалној тарифи путник може да обави у 

року од годину дана од почетка путовања. Нормалне тарифе 

постављају се у фиксним износима и објављене су у приручницима за 

тарифе, 

 Специјалне тарифе су прецизно утврђене категорије путничких 

тарифа за које је карактеристично да су ниже од нормалних, да се 

користе за одређене намене са стриктно утврђеним условима, јавно се 

не објављују и постављене су за повратна путовања економском 

класом, 

 Повлашћене тарифе се не објављују у приручницима за тарифе , а 

обрачунавају се применом одређеног процента на нормалну тарифу.  

 

 Класи превоза: 

 

 економска класа, 

 прва класа, 

 бизнис класа. 

 

 Врсти путовања: 

 

 један правац, 

 повратне – одлазак и повратак, 

 кружна путовања, 

 отворени крак, 

                                                           
10

Спасић, В.,  Пословање туристичких агенција и организатора путовања,Универзитет Сингидунум,  

Београд, 2013.,  стр 119 
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 путовање око света. 

 

 Правцу путовања: 

 

 вансезона, 

 полусезона, 

 главна сезона. 
11

 

 

2.6.Савремене тенденције у продаји авио-карата 

 

Tемељна економска, политичка и технолошка трансформација држава широм света, 

почиње осамдесетих година 20. века. Ови догађаји су блиско повезани са проналаском 

и употребом система комуникационе и информационе технологије, отвореним 

политичким системима и доминацијом неолибералних економских стратегија у 

развијеним државама и државама у развоју. Сви ови фактори су међусобно повезани, 

па је зато револуција у саобраћају, комуникацијама и посебно информационој 

технологији која је значајно убрзала економску глобализацију. Интернет је светски 

систем умрежених рачунарских мрежа који је трансформисао начин на који 

функционишу комуникациони системи. Инернету, као технолошкој трансформацији је 

било потребно 30 година да освоји тржиште. Често се назива и „мрежом свих мрежа“ 

јер у себи интегрише хиљаде различитих рачунарских мрежа. Интернет је широко 

распрострањен и представља навику милиона користника. Интернету није требало 

пуно времена да се наметне као изузетно битан канал који се користи за продаје у 

свакодневном пословању данашњих компанија, с обзиром да нуди могућност потпуно 

новог комуницирања компаније и њеног циљног аудиторијума. 

Развој и примена интернета у туризму довела је до великих промена у овој делатности. 

Примена интернета омогућила је предузећима туристичке привреде успостављање 

контакта са туристима путем још једног средства, који је, за разлику од постојећих, 

пружио могућност двосмерне комуникације. Осим двосмерне комуникације, могу се 

истаћи и следеће предности комуникације путем интернета, а то су: непостојање 

физичких ограничења, динамичност (промена садржаја уз ниске трошкове), могућност 

претраживања и мултимедија (текст, звук и слика обједињени су у један документ). 

Предузећа туристичке привреде користе интернет за бројне облике комуникације, од 

објављивања информација о својој понуди до примене елемената промоционог микса 

попут туристичке пропаганда, директног маркетинга и унапређења продаје. Са 

становишта предузећа у туристичкој привреди интернет се ефикасно може употребити 
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Спасић,  В.,  цит. дело, стр. 121-122. 
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икао средство комуницирања, али и као нови канал дистрибуције за туристичке 

производе и услуге.
12

 

Захваљујући својој разгранатој комуникационој мрежи и интернету, повезују са једне 

стране пружаоце услуга, а са друге стране кориснике тих услуга. На страни пружаоца 

услуга, налазе се сви они који нешто нуде или пружају услуге у индустрији путовања, а 

ту спадају: авио-компаније, хотели, rent – а – car компаније, бродске компаније, 

туроператори, железничке компаније и осигуравајуће компаније. Све ове компаније 

посредством глобаних дистрибуционих и резервационих система пласирају своје 

услуге на продајна места туристичких агенција, авио-компанија, интернет и on – line 

приступе систему, преко којих се затим врши продаја крајњим корисницима – 

путницима. 

Савремена технологија и напредовање глобалног резервационог система довела је до 

динамичне експанзија нових система продаје авио-карата. 80. - тих година прошлога 

века настају најпознатији резервациони системи GALLILEO и AMADEUS.Оба глобална 

резервациона система су независне компаније које своје приходе формирају на основу 

посредовања у преносу резервација између прималаца услуга и пласера услуга у 

индустрији путовања, наплаћујући свој сервис од корисника услуга . 

Закључивање уговора између туристичке агенције и система AMADEUS , врши се 

укључивање у глобални резервациони систем. Услове које туристичка агенција мора да 

испуњава је да поседује IATA лиценцу, тј., да располаже одређеним простором и да има 

на располагању квалификоване, квалитетне кадрове за продају авио-карата. Кадрови  

се квалификују положеним испитом за обављањем IATA послова.                                      

Обим пораста пословања једне туристичке агенције која је укључена у систем 

AMADEUS, далеко превазилази финансијске обавезе које је агенција себи створила 

приступајући једном овако моћном резервационо-информационом систему.
13

 

 

2.7.Meђународно регулисање авио-саобраћаја 

 

Нагли развој ваздушног саобраћаја после Првог светског рата условио је потребу 

његовог међународног регулисања. На иницијативу Француске, а по позиву пољске 

владе, одржана је 12. октобра 1929. године у Варшави међународна конференција на 

којој је закључена и потписана Конвенција за унификацију извесних прописа који се 

односе на међународни ваздухопловни превоз – Варшавска конвенција. На 

конференцији у Варшави су учествовале 32 државе, међу којима и Југославија. Данас 

је велики број држава потписница ове Конвенције и она представља најважнији извор 

ваздухопловног права, јер државе заснивају своја права на овој Конвенцији или своје 

                                                           
12

Здравковић, Д., Петровић, Ј., Дискриминација ценама на тржишту авио-саобраћаја, ПМФ, Ниш, 2013., 

стр. 89. 
13

Драгомир Ј. Попов, цит.дело, стр 175. 
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законодавство доносе по угледу на њу или, пак, једноставно примењују Конвенцију 

као своје унутрашње право. 

Основна правила ове Конвенције гласе: 

 Као међународни превоз сматраће се онај при коме су место поласка и 

место опредељења у двема државама, 

 Транспортни документи су авио-карта, пртљажни лист и авио товарни 

лист. Ови документи представљају доказ о постојању уговора о превозу и 

условима превоза, 

 Уговорна одговорност транспортера која се односи на место, начин и 

време извршења превоза и вануговорна одговорност утврђене су по 

принципу ограничене објективне одговорности, 

 У комбинованом превозу, где се употребљава више врста превозних 

средстава у области авио-превоза, примењују се посебна правила за 

ваздухопловни део извршења посла. 

Од свих ових правила најзначајнија су правила о одговорности, а посебно о 

вануговорној одговорности. Конвенција предвиђа одговорност за случај смрти, 

повреде или сваког другог оштећења путника приликом коришћења ваздухоплова у 

висини од 125 000 златних француских франака, а за губитак и оштећење пртљага 250 

златних француских франака по килограму робе. 

Правила Варшавске конвенције су у међувремену измењена. Прво је IATA својим 

општим условима пословања из 1949. године ограничила примену одредаба о 

одговорности које примењују чланице овог удружења. Потом су Протоколом о измени 

Варшавске конвенције, усвојеном у Хагу 1955. године извршене измене о 

транспортним документима који су постали мање формални, као и о висини 

вануговорне одговорности транспортера, која по тексту Протокола износи за путнике 

250 000 златних француских франака, а за регистровани пртљаг и робу 500 златних 

француских франака по килограму. 

Крајем 1944. године представници 52. државе окупили су се у Чикагу на Конференцији 

о међународном цивилном ваздухопловству. Ова конференција је 7. децембра 1944. 

године усвојила Конвенцију о међународном цивилном ваздухопловству познатију по 

скраћеном називу Чикашка конвенција. 

У преамбули конвенције наводи се да будући развој међународног цивилног 

ваздухопловства може знатно да допринесе стварању пријатељства међу нацијама 

инародима света, али да свака његова злоупотреба може да постане опасност по општу 

безбедност. С обзиром да је потребно избећи сваки неспоразум између нација и земаља 

у циљу очувања међународне сарадње и мира, међународно цивилно ваздухопловство 

треба да се одвија на сигуран и привлачан начин, како би се саобраћај могао 

успоставити на темељима једнаких могућности за све и користити на економичан и 

здрав начин. 
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Чикашка конвенција уводи међународну стандардизацију, како би се постигло 

изједначење и олакшање пловидбе у највећем степену. Конвенција предвиђа стандарде 

и препоруке које се односе на олакшице у промету путника и робе као и чланова 

посаде ваздухоплова. Обавеза је држава да сарађују у обезбеђивању највишег степена 

изједначавања у прописима, стандардима, поступцима и организацији у вези са 

ваздухопловима, особљем, службама и другим елементима који се тичу униформности 

и олакшица које треба да унапреде међународну ваздушну пловидбу. Међународни 

стандарди и препоруке дати су уз Конвенцију у 16 прилога. 

Чикашка конвенција усвојила је принципе који се односе на слободе ваздушне 

пловидбе.Чикашке слободе, укупно их је пет, тичу се искључиво редовних путева 

(линија). Карактеристике ових слобода су следеће: 

 Прва слобода је право слободног прелетања територија других држава без 

слетања. 

 Друга слобода је право слободног слетања на територији других држава у 

некомерцијалне сврхе. 

 Трећа слобода је право искрцавања путника, робе и поште који потичу са 

територије државе заставе ваздухоплова на територију државе потписнице 

Чикашке конвенције. 

 Четврта слобода је право укрцавања путника, робе и поште на страној 

територији ради транспорта у државу заставе ваздухоплова. 

 Пета слобода је право укрцавања и искрцавања путника, робе и поште на 

страној територији из било које државе у било коју државу потписницу 

Конвенције. 

Од наведених слобода у апсолутној примени су прве три, док се четврта и пета слобода 

посебно билатерално уговарају између држава, из разлога што би безрезервно 

прихватање ових двеју слобода значило апсолутну либерализацију ваздухопловног 

саобраћаја, што би представљало не само политички, већ и посебан економски 

проблем. За ваздухопловно развијене земље то би била велика предност јер би добиле 

монополистички положај чак и у погледу активности на територијама других држава, 

што би довело до гушења развоја националних ваздухопловстава и на линијама унутар 

земље. 

Пракса билатералних уговора створила је још три слободе. То су: 

 Шеста слобода која представља комбинацију треће и четврте слободе, чиме 

држава заставе ваздухоплова практично према сауговарачу добија право пете 

слободе. 

 Седма слобода која се односи на ваздухоплове који стално саобраћају ван 

земље којој припадају. 
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 Осма слобода која обезбеђује страним ваздухопловима каботажу ( унутрашњи 

саобраћај ) на територијама страних држава.
14

 

 

2.8.Међународне организације 

 

Чикашком конвенцијом установљена је Међународна организација за цивилну 

авијацију – ICAO.Ова организација је почела са радом 4. априла 1947. године, а њени 

циљеви су следећи: 

 Развијање начела и технике међународне ваздушне пловидбе, 

 Помагање развоја међународног ваздушног саобраћаја с циљем да се 

обезбеди његов систематски напредак, 

 Подстицање вештине конструисања ваздухоплова и управљања њима, а у 

мирољубиве сврхе, 

 Спречавање нездраве и нелојалне конкуренције између ваздухопловних 

компанија, 

 Опште унапређење свих видова међународног цивилног 

ваздухопловства. 

Овлашћења ICAO се састоје у усвајању и измени међународних стандарда и 

препоручене праксе и процедуре у вези са системом комуницирања, правилима летења, 

регистрацијом издавањем лиценци летачком особљу, утврђивањем летачке 

способности ваздухоплова, метеоролошким информацијама итд.                            

Органи ICAO су: Скупштина – која заседа једном у три године и састоји се од 

представника свих држава чланица и Савет ICAO – који се састоји од представника 21 

државе, а бира га скупштина на основу утврђених критеријума, пре свега по 

критеријуму заступљености свих региона света и земаља са најразвијенијим 

ваздушним саобраћајем. Савет ICAO поставља чланове Комисије за ваздушну 

пловидбу и чланове четири комитета: Транспортног, Правног, Финансијског и 

Комитета за заједничко помагање служби цивилних ваздухопловстава земаља чланица. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Драгомир Ј. Попов, цит.дело, стр 142.-144. 
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Слика бр. 1: ICAO грб 

 

Извор :www.google.rs/search 

У оквиру ICAO делује пет регионалних уреда и то: за Северну Америку и Карипско 

подручје, Јужну Америку, Далеки исток и Пацифик, Европу и Африку, Средњи исток. 

ICAO има статус специјализоване установе Организације Уједињених Нација, а 

седиште јој је у Монтреалу, у Канади. 

Године 1945. у Хавани је одржана оснивачка скупштина Међународног удружења 

ваздухопловних превозника – IATA, које су основали превозиоци који обављају 

међународни авионски саобраћај. По својој природи IATA је међународна приватна 

организација која не остварује профит. Ступање у ово удружење је добровољно. 

Основни услов је да је превозилац који ступа у чланство регистрован код своје 

државе.IATA чије је седиште у Женеви, броји данас преко 100 чланова. 

Слика бр. 2: IATA грб 

 

www.google.rs/search 

Овом међународном удружењу чланови су пренели у надлежност да се избори за 

јединственост у поставкама ширег круга најзначајнијих питања везаних за одвијање 

међународног ваздушног – путничког и теретног саобраћаја као што су: питања 

међународних тарифа превоза, правила продаје превозних капацитета, усклађивање 

http://www.google.rs/search
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редова летења на редовним међународним линијама, правила и режим међусобног 

општења, заступање и обрачун потраживања, стандардизација услуга везаних за 

извршење превоза, контроле и инспекцијског надзора и читав низ других питања која 

се јављају у раду авионских компанија на међународном плану. Сва ова питања IATA 

успешно решава и представља веома снажан и утицајан фактор на целокупно одвијање 

међународног ваздушног саобраћаја. 

Највиши орган IATA је Генерална скупштина у којој сваки члан има по једног 

представника. Генерална скупштина се одржава редовно једном годишње. Пословима 

IATA руководи Извршни комитет који бира Генерална скупштина, а администрацију 

обавља дирекција IATA. Као органи Удружења делују и три секретаријата саобраћајних 

зона и неколико комитета који разматрају поједина питања из надлежности Удружења. 

У области авио-саобраћаја делује и Међународно друштво за телекомуникације у 

ваздушном саобраћају – SITA са седиштем у Паризу. Задатак овог друштва је да 

обезбеди ефикасну размену информација међу ваздухопловним превозиоцима, што 

представља чинилац без кога се не може замислити ефикасно одвијање авионског 

саобраћаја, до увођења глобалних резервационих система.Цео систем међународних 

резервација авио-карата обављала је SITA.
15

 Према истраживањима које је спровела 

SITA, авио-компаније ће у 2010. години одвајати за IT само 1,8% од укупног прихода. 

Од тога 82% IT биће усмерено ка смањењу трошкова пословних операција. Чињеница 

је да многе авио-компаније и даље користе наслеђене системе и базе података је 

сматрају да је прелазак на нову инфрасруктуру високо ризично и да изискује високе 

инвестиције. Приоритетне обласи финансирања у IT су операције и сервиси везани за 

путнике, летове, авионе и безбедност путника. Циљеви које треба да подржи IТ су : 

 промена микс канала дистрибуције туристичких услуга, 

 раст прихода, 

 повећање самоуслужних операција путника. 
16

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15

Драгомир Ј. Попов, цит.дело, стр 171., 175. 
16

Ангелина Његуш, цит.дело, стр. 170.,171. 
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3.КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА АВИО-САОБРАЋАЈА У 

СРБИЈИ 

 

3.1.Развој авио-саобраћаја у свету 

 

Први историјски лет десио се 17. децембра 1903. године у малом рибарском месту 

Кити Хок у Северној Каролини, захваљујући браћи Рајт. Орвил и Вилбур Рајт успели 

су у својој намери да њихов авион полети уз помоћ мотора. Авион су назвали flyer (енг. 

летач) и био је направљен од дрвета, платна и затегнутих жица. Примитивни бензински 

мотор је уз помоћ зупчаника и ланаца позајмљених од бицикла, окретао две дрвене 

елипсе. Мотор је био постављен лево од уздужне осе летилице, док је пилот лежао 

потрбушке на доњем крилу и истовремено представљао контратег мотору да би се 

одржала равнотежа. Први лет који се десио у историји трајао је 12 секунди, а летилица 

је прелетела 37 метара. Касније истог дана одржала се у ваздуху 59 секунди, 

прелетевши 260 метара. Успех је постигнут захваљујући конструкционим решењима 

која су омогућила браћи Рајт да контролишу авион у лету. До њих су дошли после 

вишегодишњих експеримената са ваздушним једрилицама. Мало рибарско место Кити 

Хок изабрано је због сталног ветра, меког пешчаног тла и отвореног простора без 

препрека. 17. децембра 1903. године флајер је полетео четири пута, при чему је четврти 

пут озбиљно оштећен. 

Слика 3. Браћа Рајт 

 

Извор :https://www.google.rs/search 

Браћа Рајт нису били једини експериментатори који су покушавали да лете уз помоћ 

мотора, али су били једини којима је то пошло за руком. Педесетак година касније 

1948. године, амерички пилот по имену Чарлс Џегер, пробио је звучни зид. Орвил Рајт 

је поживео довољно дуго и био сведок овог догађаја. Покушаји француског пилота и 

конструктора, Луја Блерио, да полети од 1905. године, често су се завршавали 

неуспехом. Он је 1908. године наместио крајеве крила свог авиона да се уврћу у 

супротном смеру приликом кривудања, тако да је на авиону сопствене конструкције 

https://www.google.rs/search
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„Блерио XI“ прелетео Ла Манш. Овај лет је трајао 36,5 минута, и тада је Блерио 

прелетео 38 километара. Блерио је био творац једнокрилца. 

Први комерцијални путнички лет, догодио се 5. фебруара 1919. године, између 

Берлина и Вајмара, а прва редовна линија је отворена 25. августа 1919. године, између 

Париза и Лондона. Међутим, прави развој путничке авијације почиње средином 

двадесетих година прошлог века. 

 

3.2.Развој авио-саобраћаја у Србији 

 

Србија има дугу и богату традицију у развоју авијације у најширем смислу, и 

ваздушног саобраћаја посебно. Спада у малобројне земље које су од самог почетка 

авијације биле активно укључене у његов развој и примену. Децембра 1912. године, у 

току Балканског рата као петнаеста држава у свету основала је војно ваздухопловство. 

У фебруару 1913. године, Србија постаје шеста држава на свету која је донела Уредбу о 

саобраћајним справама које се крећу по ваздуху. 

У Првом светском рату, уз помоћ савезника, српско војно ваздухопловство је прошло 

трновит пут падова и успона. У периодо од 1914. до 1915. године, по Србији се 

успешно ратовало, али је повлачењем преко Албаније српско ваздухопловство 

изгубило све авионе. Обновљено на Крфу, на Солунском фронту успело је да од лета 

1916. године знатно увећа снаге, посебно доприносећи победи у току пробоја 

Солунског фронта септембра 1918. године, а извршио и преко 3000 борбених летова. За 

22 године постојања војно ваздухопловство је прерасло од мале јединице до великог 

сложеног система и самосталног рода војске, која, развијајући организацију, стално 

повећава ратну формацију. Војно ваздухопловство заједничке државе развијало се из 

српских ескадрила пристиглих са Солунског фронта. Пред Други светски рат 

располагало је са више од 2000 пилота и преко 1000 авиона од који је око 300 било 

најсавременијих ловаца и бомбардера. Већ 1921. године у Београду је основан Српски 

аероклуб, који је убрзо трансформисан у Аероклуб Краљевине Срба Хрвата и 

Словенаца. Ваздушни саобраћај отпочео је 1923. године укључивањем Београда у прву 

међународну трансконтиненталну линију Париз - Цариград. Јуна 1927. године 

основано је и домаће предузеће за ваздушни саобраћај „Аеропут“, које је прву домаћу 

линију отворило фебруара 1928. године. Посебан феномен у историји националног 

ваздухопловства, али и домаће привреде, научног и техничког развоја представљала је 

рана појава и брзи развој ваздухопловне и пратеће индустрије. У једној малој 

пољопривредној индустријски неразвијеној земљи те године појавила се прва фабрика 

авиона, који представљају сам врх технолошког напредка. До 1940. године, фабрици 

„Икарус“, придружило се још пет фабрика авиона, две фабрике авио-мотора, три 

фабрике авио-инструмената и преко 15 предузећа различите ваздухопловне опреме. 

Ова предузећа запошљавала су 1940. године око 300 инжењера и техничара, 6.000 

радника и 500 намештеника, а укупно је у њима произведено 1.600 авиона различитих 
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категорија. У предратном периоду и цивилно ваздухопловство је такође остварило 

значајан напредак. У Другом светском рату, поред дејстава у априлу 1941. године, 

многи српски и југословенски ваздухополовци активно су учествовали у борбама са 

непријатељем у саставу савезничких ваздухопловстава. Све гране домаћег 

ваздухопловства су у периоду после Другог светског рата такође оставриле значајан 

напредак. То је посебно видљиво код ваздушног саобраћаја обновљеног још у току 

рата, који је пуни замах остварио током шездесетих година прошлог века, кад је само 

ЈАТ, увођењем нових млазних путничких авиона, успео да повећа обим саобраћаја за 

25 одсто годишње, а током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, 

коршћењем широкотрупних авиона на интерконтиненталним линијама, успевао да 

превезе годишње преко 4,5 милиона путника и тако се уврсти међу водеће 

авиокомпаније у Европи и свету. Крајем 1944. године, уз помоћ Црвене армије, на 

ослобођеној територији Србије формиране су ловачке јуришне дивизије са 

југословенским летачима и техничким особљем, које су дејствовале све до коначног 

ослобођења земље. И у време после Другог светског рата, ваздухопловство Југославије 

и Србије је наставило убрзан развој, али у промењеним друштвеним околностима. 

Ратно ваздухопловство је као и цела земља у првим послератним годинама било под 

снажним утицајем СССР - а и ослањало се на снабдевање ратном техником из тих 

извора. 

У међувремену, почела је сарадња са земљама западне демократије одакле је стизала 

обимна помоћ у авионима и другој ратној техници и то све до 1960. године, откад су се 

поново из СССР- а почели да увозе, хеликоптери и ракетни системи. И поред тога, у то 

време је одлучено да се у земљи убрза развој школских и тренажних авиона типа 

„Галеб“, а затим и борбених авиона „Орао“ и „Г 4“, што је допринело снажном развоју 

домаћих развојних института и ваздухопловне индустрије, која је оспособљена за 

међународну конкуренцију и извиоз авиона и стручних услуга. Тај циклус је постигао 

максимум током осамдесетих година прошлог века, али је, због познатих догађаја - 

ратова на Балкану и међународних санкција према Србији, пресечен током деведесетих 

година. Производња и извоз авиона „Ласта“, појава бројних приватних предузећа из 

домена производње летилица и опреме пружају наду у обнову домаће производње. 

Неопходно је подсетити да је домаћа ваздушна индустрија, ослањајући се на летилице 

домаће продукције, у послератном периоду произвела 2.500 авиона и хеликоптера, од 

којих је око 300 извезено. То је омогућено развојем инфраструктуре, сталним 

унапређењем система вођења ваздухоплова, ремонта летилица, али и систематском 

обуком и усавршавањем више хиљада саобраћајних пилота, инжењера и других 

ваздухопловних стручњака. Томе је значајно допринело и стално осавремењавање 

организације и ефикасности цивилних ваздухопловних власти. Развој авијације уопште 

је пратио напредак домаћег војног цивилног ваздухопловства.Организација Војног 

ваздухопловства Југославије обучавала је велики број ваздухопловних кадрова, као и 

развој ваздухопловних спортова. Привредна авијација је са преко 2,5 милиона хектара 

третираних површина заузимала четврто место у Европи, а у последњој деценији 

основала је неколико установа и предузећа, која обављају авио такси саобраћај са 

најмодернијим млазним авионима. Посматрањем српског ваздухопловства кроз 
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времеплов дуг цео век јасно се може уочити низ искушења кроз које оно у том периоду 

пролази, али и да је успешно превазишло све препреке и постало неизоставни део 

целокупног друштва , остварујући значајан напредак. 

Данас је национална авио-компанија Србије позната као Air Serbia. Бави се превозом 

путника и робе у редовном и чартер саобраћају, школовањем летачког и осталог 

ваздухопловног особља, најмом слободних капацитета, пружањем услуга из области 

туризма, привредном авијацијом у војне и цивилне сврхе. 

У Србији постоји 39 званично уписаних аеродрома, који се знатно разликују по својој 

опремељености. Од њих је само 5 уврштено на листу аеродрома са IATA кодом, a 

Међународни аеродроми са IATA ознакама су: 

 аеродром „Никола Тесла“ Београд, 

 аеродром „Батајница“ Београд - војни аеродром које ће се ускоро ограничено 

користити и у цивилне сврхе, 

 аеродром „Константин Велики“ Ниш, 

 аеродром Вршац - ово је истоврмено и аеродром за обуку ваздухопловне 

академије у Вршцу, 

 аеродром „Поникве“ Ужице, 

 аеродром „Слатина“ Приштина, 

 аеродром „Морава“ Краљево. 
17

 

 

3.3.Историјски развој аеродрома Никола Тесла 

 

Прича о Аеродрому „Никола Тесла“ Београд почиње још давне 1910. године, када је 

летилиште на Бањици било први београдски аеродром. Од тада до данас, летилиште је 

мењало локацију, расло и развијало се. Једино је име остало непромењено - Аеродром 

„Београд" све до 2006. године када је добио ново име - ЈП Аеродром „Никола Тесла“ 

Београд, а од средине јуна 2010. године и нови статус - акционарско друштво. 

Бањица (1910) 

Прво летилиште у Београду настало је крајем 1910. године на војном вежбалишту у 

предграђу Бањица. Овде су летење авионом приказивали пионири авијације — Симон, 

Маслеников, Видмар и Чермак. Почетком 1912. године, на Бањици је подигнут први 

дрвени хангар за авионе намењен ратовању са Турском. Две године касније на Бањици 

се стационира српска аеропланска ескадрила и балонска чета. 

Бањички аеродром коришћен је и после првог светског рата за потребе поштанског 

саобраћаја на релацији Скопље - Ниш - Београд - Нови Сад и Београд - Сарајево - 

                                                           
17

https://sr.wikipedia.org/wiki/Аеродроми_у_Србији 
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Мостар. У близини места где се налазио овај аеродром данас је Војно-медицинска 

академија (ВМА). 

Слика 4. Аеродром на Бањици 

 

Извор: http://www.skyscrapercity.com/ 

Калемегдан 

Доњи град (1911) 

Овај аеродром је смештен на потезу од турског амама (данас планетаријума) према 

ушћу Саве у Дунав. Управо је са овог места полетео први авион у јануару 1911. године. 

У новије доба се овај простор користио за летење параглајдера и скокове 

падобранаца.Данас се на овом месту редовно одржавају аеромитинзи спортске и 

ултралаке авијације. 

Панчево (1923) 

Аеродром који се налази у близини Панчева почео је са радом 1923. године, а тада је 

покренута међународна линија Париз – Цариград, од стране ваздухопловне компаније 

„Франко - Румен" Исте године, са овог аеродрома, успостављен је и поштански 

саобраћај.Аеродром је коришћен и за обуку питомаца ваздухопловне академије ратног 

ваздухопловства Краљевине Југославије. После ослобођења, панчевачки аеродром 

коришћен је као „Ваздухопловно-војно училиште". 

http://www.skyscrapercity.com/
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На месту старог панчевачког аеродрома данас се налазе хале фабрике авиона УТВА, 

као и травната писта која се користи за пробне, спортске и тренажне летове. 

Међународно ваздушно пристаниште "Београд" (1927) 

Међународни аеродром "Београд" изграђен је на око два километра јужно од Земуна на 

ливади која се звала Дојно поље, између Бежанијске косе и леве обале Саве. У марту 

1927. године аеродром је отворен за саобраћај. Авиони прве домаће авио-компаније, 

"Аеропут", полећу са новог аеродрома од фебруара 1928. године. Аеродром је 

располагао са четири травнате полетно-слетне стазе. На њему је 1931. године изграђена 

модерна пристанишна зграда, а 1936. уграђена је и опрема за слетање при слабој 

видљивости.Овај аеродром је коришћен од стране Немаца у току Другог светског рата. 

Они су га и порушили 1944. године, при повлачењу из Београда. 

Половином јануара 1947., Управа цивилног ваздушног саобраћаја прешла је у ресор 

Министарства саобраћаја Федеративне Народне Републике Југославије, чиме је 

потврђен њен цивилни статус, а 17. марта у новоформирано предузеће прешли су из 

Транспортног пука први демобилисани пилоти, навигатори, радиотелеграфисти и 

механичари летачи. У међувремену, пристигли су адаптирани авиони, тако да је могао 

да се одреди датум почетка прве летачке сезоне. Био је то 1. април 1947. године, дан 

када су на првим послератним линијама полетели авиони компаније која је добила име 

Југословенски аеротранспорт. У посадама ЈАТ-а нашли су се летачи и механичари 

Аеропута који су се запослили у Југословенском аеротранспорту приликом његовог 

оснивања или убрзо после тога. Југословенски аеротранспорт отпочео је рад са два 

авиона Ц-47 претворених у ДЦ-3 и два Јункерса ЈУ-52.У току године флота је повећана 

још једним ЈУ-52, четири ДЦ-3 и једним неадаптираним Ц-47, предвиђеним за превоз 

робе.Овим авионима одржаван је редован саобраћај на југословенским линијама 

Београд-Загреб-Љубљана и Загреб-Сарајево, као и на међународној линији Београд-

Праг-Варшава. 

Слика 5. Северни део аеродрома после Другог светског рата и три нова авиона Конвер 

340 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

https://www.google.rs/search
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Године 1963. у ЈАТ-ову флоту дошле су три Каравеле, шест година касније први 

Даглас ДЦ-9, а седам година касније први Боинг 707. Истовремено, из флоте се 

повлаче последњи ветерани клипне флоте ДЦ-3 и Конвери. Увођење у саобраћај 

млазних авиона, летелица већих капацитета и долета, уз то далеко комфорнијих, 

економичнијих и по свим осталим карактеристикама бољих од генерације клипних 

авиона, било је основа за ширење мреже линија, освајања нових тржишта и праву 

експанзију ваздушног саобраћаја. То је уједно основна карактеристика развоја 

Југословенског аеротранспорта до почетка седамдесетих година, периода који се у 

компанији условно назива "почетак млазне авијације". Као што се почетак шездесетих 

узима као преломан, због увођења првих млазних авиона, тако су седамдесете значајне 

због укључења у флоту "великог боинга" Б-707, након чега су уведене прве чартер 

линије са карактеристикама редовног саобраћаја повезујући се са Северном Америком, 

увођење Дагласа ДЦ-10-30, првог широкотрупног авиона 1978., представља почетак 

једне од најзначајнијих етапа у развоју ЈАТ-а. 

Сталним улагањима у модернизацију своје флоте, набавком већ споменутог ДЦ-10-30, 

чиме је Југословенски аеротранспорт ушао у своју нову фазу развоја, такозвану 

"широкотрупну" фазу, а неколико година касније и набавком авиона за средње 

дестинације Б-737, по чему је био међу првим компанијама у Европи, створен је 

основни предуслов за даљу експанзију саобраћаја у готово свим правцима. 

Истовремено, значајно се повећавају постојеће линије у Европи, Блиском истоку, 

Африци, а затим ширење мреже линија према Америци, Канади, Аустралији. Тих 

"златних" седамдесетих и осамдесетих година, како их хроничари називају, 

Југословенски аеротранспорт отвара многа представништва у свету, превози годишње 

пет милиона путника, развија и модернизујесвоју техничку делатност. Истовремено 

развија терцијарне делатности, привредну авијацију, хотелијерство, сопствени школски 

центар за обуку кадрова, посебно пилотског кадра, улаже у развој инфраструктуре, 

гради велики хангар за пријем широкотрупних авиона, пробни сто за испитивање 

млазних мотора, осваја ревизије мотора и других компонената за савремену флоту, 

извози своје знање у виду склапања успешних уговора о сарадњи са многим 

компанијама у такозваном "трећем свету", развија информациони систем, уводи 

аутоматизовану продају карата… Укратко, ЈАТ се с успехом придружује великим 

светским компанијама, пружајући и испуњавајући све веће захтеве својих путника, али 

и оних који су користили ЈАТ-ове авионе како би доживели тада већ чувени слоган 

компаније – ЈАТ је више од летења! 

Крајем осамдесетих година прошлог века, авиони Југословенског аеротранспорта 

саобраћали су на више од 300 линија, од којих су две трећине биле 

међународне.Рекордних година (1987/88/89), ЈАТ је повезивао Југославију са 61 

светском дестинацијом на пет континената. Годишње је превозио пет милиона путника 

и 46.000 тона робе. Високо се котирао на IATA и AEA листама највећих авио-

превозилаца, заузимајући 31. место у свету и 10. место у Европи. ЈАТ је била прва 

компанија у Европи која је летела са авионима типа Боинг 737-300. 
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Слика 6. JAT Боинг 737 

 

Извор :https://sh.wikipedia.org 

Почетак деведесетих година прошлог века био је најтежи период после Другог 

светског рата у историји бивше Југославије. Довео је до рата, распада земље и санкција 

којима је први и најтеже био погођен управо национални авио-превозилац. Убрзо 

после почетних трагичних дешавања, ЈАТ се вратио на тржиште и поново почео да 

хвата корак са остатком света. Већ 1994. ЈАТ је обновио летове за старе дестинације и 

започео нову еру развоја, обележену борбом за опстанак на светском небу. 

Југословенски аеротранспорт променио је своје име у Јаt Airways 8. августа 2003. 

Године 2006. Јат је први пут после 1991. пословну годину завршио са позитивним 

резултатом. 

Следе тешке године за светски ваздушни саобраћај који се рефлектовао и на српског 

авио-превозника. То су године у којима Јаt Airways покушава да пронађе стратешког 

партнера. После низа покушаја, 1. августа 2013. Etihad Airways, Јаt Airways и Влада 

Републике Србије објавили су стратешко партнерство са циљем да се обезбеди 

будућност националне компаније. Etihad Airways-у додељен је петогодишњи уговор о 

управљању новооснованом авио-компанијом. Etihad Airways обавезао се да купи 49 

одсто удела у Јаt Airways-у, а Јаt Airways да промени име и ознаке у Air Serbia. Etihad и 

Влада Републике Србије обавезали су се да уложе по 40 милиона америчких долара, 

као и да обезбеде додатна средства у максималном износу од по 60 милиона долара. 

Српску националну компанију Air Serbia званично је инаугурисао 25. октобра 2013. 

тадашњи први потпредседник Владе. Компанија је отпочела летове за Абу Даби 26. 

октобра 2013., а назив у Air Serbia званично је променила 28. октобра 2013. године. 

https://sh.wikipedia.org/
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Модернизација бренда и промена имена компаније спроведени су паралелно са 

стратегијом модернизације флоте и развоја саобраћајне мреже. Нови назив, нови бренд, 

нове дестинације, нови тип авиона у флоти, нови оброци и пића на летовима, потпуно 

нови начин пружања услуге путницима према којима се односи као према гостима 

којима се указује част и према којима се односи с посебним поштовањем и стилом, 

нови је приступ компаније Air Serbia њеним верним путницима, којих је сваког дана 

све више... Авио-компанија Air Serbia имала је у првој половини 2015.оперативне 

приходе од 95,5 милиона евра, што је за 29 одсто више него у истом периоду прошле 

године. Иако зимска сезона традиционално поставља значајне изазове у погледу нивоа 

саобраћаја, Air Serbia је у првој половини 2015. године превезла 1,12 милиона путника, 

што је за 19 процената више од 940.000 путника, колико је забележено у истом периоду 

прошле године У истом периоду 2015. године, Air Serbia је увећала број запослених за 

269 нових професионалаца. Резултати у првој половине 2015. су веома добри чак и 

када се пореде са охрабрујућим резултатима из првих шест месеци 2014., прве 

календарске године пословања Air Serbia. Капацитет за превоз путника Air Serbia 

исказан као производ расположивог броја седишта и укупно пређених километара у 

првој половини 2015. увећан је за 10 процената и износи 1,74 милијарди. Поред тога 

што је забележен значајан раст капацитета, летови Air Serbia у првој половини 2015. 

године у 84,24 одсто случајева полазили су на време са Аеродрома „Никола Тесла“ у 

Београду, што је повећање од 13,34 одсто у поређењу са учинком у истом периоду 

2014. године. 
18

 

Слика 7. Аеродром „Никола Тесла“, Београд 

 

Извор: https://www.google.rs 
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http://www.airserbia.com/ 

https://www.google.rs/
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Air Serbia Карго у првој половини 2015. превезла укупно 1.763 тоне терета, што 

представља раст од 42 процента у односу на прву половину 2014. године. Приход од 

превоза терета је увећан за 28 одсто, што ову услугу чини значајним фактором раста за 

Air Serbiu. 

Током другог квартала 2015. године, Air Serbiа је у значајној мери увећала своје 

глобално присуство путем нових code share споразума и проширења постојећих 

партнерстава са авио-компанијама Etihad Airways, Aegean Airlines, Air China, KLM и 

пољском авио-компанијом LОТ. По први пут је мрежа дестинација до којих стиже у 

сарадњи са code share партнерима постала већа од мреже директних дестинација Air 

Serbiа -е. 

Мускат је постао 18. дестинација у оквиру code share споразума Air Serbiа -е са њеним 

партнером са власничким уделом, Etihad Airways -ом. Air Serbiа сада директно лети ка 

40 дестинација, а њена мрежа линија обухвата и још 41 одредиште широм света преко 

code share партнера, у која спадају кључне дестинације у Северној Европи као што су 

Виљнус, Талин и Рига; у Јужној Европи: Хераклион, Крф и Родос; на Блиском истоку и 

Северној Африци: Ријад, Џеда и Каиро, дестинације на Далеком истоку, у које спадају 

Пекинг, Сеул, Сингапур и Хо Ши Мин, као и чак четири града у Аустралији. Air Serbia 

је својој флоти придружила још један авион АТР 72-500, што је шести авион АТР у 

флоти Air Serbia. Taј авион ће летети у пуној конфигурацији од укупно 70 седишта у 

економској класи, а са тим авионом, флоту Air Serbiа чини укупно 20 летелица – осам 

авиона Ербас А319, два Ербас А320, три АТР 72-200 и три АТР 72-500, и четири Боинг 

Б737 који лете под ознакама чартер брендом Air Serbiа, Авиолет. Air Serbiа је почела да 

ради као национални авио-превозник Србије 26. октобра 2013. Лети до више од 40 

дестинација у Европи, Медитерану и Блиском истоку, а власници компаније су држава 

Србија са 51 одсто удела, и Еtihad са 49 %. 

Развој је могућ захваљујући подршци стратешког партнера, компаније Etihad Airways, 

националног авио-превозиоца Уједињених Арапских Емирата. Као чланица "алијансе 

акцијског капитала", која тренутно укључује још шест партнерских авио-компанија 

(Air Berlin, Air Seychelles, Aer Lingus, Virgin Australia, Jet Airways i Etihad Regional), Air 

Serbiaима прилику да оствари приход и искористи финансијске погодности које 

пружају code share уговори, заједничка набавка и заједничка обука и развој кадрова. 

Стратешки циљ Air Serbia-е је да постане водећа авио-компанија у региону и да иде 

даље, како би поново заузела место међу најбољима у свету.
19
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Табела1. Упоредна статистика пословања у 2013.и 2014. години 

Авио операција 

(полетање/слетање) 
  индекс Број путника индекс 

 2013. 2014. % 2013. 2014. % 

Јануар 3.108 4.150 134 210.050 270.784 129 

Фебруар 2.731 3.701 136 173.396 232.065 134 

Март 3.110 4.209 135 220.278 282.447 128 

Април 3.349 4.663 139 251.873 368.171 146 

Мај 3.787 4.987 132 300.993 383.773 128 

Јун 4.354 5.602 129 350.453 451.324 129 

Јул 5.123 6.047 118 432.780 539.823 125 

Август 5.171 6.003 116 441.088 576.461 131 

Септембар 4.541 5.516 121 349.589 485.383 139 

Октобар 3.998 4.908 123 294.350 406.757 138 

Новембар 3.629 4.325 119 251.047 314.696 125 

Децембар 3.927 4.584 117 267.297 326.893 122 

Укупно 46.828 58.695 125 3.543.194 4.638.577 131 

 

Извор :http://www.beg.aero/ 
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3.4.Аеродром Константин Велики 

 

Други по величини аеродром у Србији је Међународни аеродром Константин Велики - 

Ниш који је удаљен 4 киломентра од центра града Ниша. 

Слика 8. Аеродром „Константин Велики“, Ниш 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

Аеродром је дуго коришћен у војне сврхе и у почетку је био само војна база. Он датира 

још из комунистичког периода у Социјалистичкој Федеративној Републици 

Југославији. Аеродром је уништен током НАТО бомбардовања СРЈ 1999. године и био 

је ван употребе неколико година. Уз помоћ норвешког краљевског министарства које је 

уложило значајна новчана средства овај аеродром је 2003. године обновљен. Аеродром 

је отворен 12. октобра 2003. и добио име Аеродром Ниш "Константин Велики". Период 

који се издваја као најпрометнији је била зима 2005., када је због магле у Београду 

ваздушни саобраћај преусмерен са београдског аеродрома Никола Тесла (који уједно 

представња и највећи и најпрометнији аеродром у Србији) на аеродром Константин 

Велики у Нишу. Кроз аеродром је 2005. године прошло 27,000 путника, око 42% више 

него 2004. године. Београдски Никола Тесла аеродром је после тога набавио системе да 

се тако нешто више не деси, али они и даље (2006.) нису у функцији и у децембру 2006. 

је београдски аеродром поново због магле био ван функције два дана, током којих је 

нишки аеродром примио известан број летова. Аеродром Ниш Константин Велики има 

тек неколико редовних летова недељно. 

Ниш Константин је са циљем да унапреди развој аеродрома и рад менаџмента успешно 

спровео програм ( Turn Around Management ) европске банке за реконструкцију и 

развој. Експер Мајкл Келавеј, проценио је да ће се у следећих пар година број путника 

https://www.google.rs/search
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повећати са 28,000 на 200,000 годишње. Влада Републике Србије је уложила 10 

милиона динара у даљи развој аеродрома који је забележио неких 16,000 путника у 

првих 6 месеци 2006. године. Радислав Радојковић, директор аеродрома Ниш, изразио 

је своје задовољство по завршету реализације пројекта и изјавио да је                  

захваљујући управи аеродрома Константин Велики он успео идентификовати                

и фокусирати се на најважније аспекте пословања по тржишним принципима.                                              

Од 2004.предузеће Аеро Ниш нуди своје услуге . У сарадњи са туристичком агенцијом 

1А Travel из Београда и Freebird airlines, 6.јуна је организован први чартер лет Ниш-

Анталија. 

До 1. јануара 2007. године Јаt Airways је имао право да било којој компанији која је 

заинтересована да слети у Србију забрани слетање како би смањила конкуренцију и 

користила тржиште без пословних супарника. Неке од одбијених компанија су биле 

Adria Airways и Емирати. 

Након потписивања договора о ”слободном небу” ("Open sky") договор (слободно 

тржиште за авио-услуге које омогућава огромне погодности за путнике, отпремнике, и 

народ као и за економију сваке државе) и од 1. јануара 2007. године, све компаније, 

које желе да слете у Србију, моћи ће то да ураде. Овај договор отвара пут за јефтине 

авио-компаније у Европи, као што су Ryanair и EasyJet, да слете у Србији, па и на 

аеродрому Ниш - Константин Велики, ако то желе. 
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4.НАСТАНАК И РАЗВОЈ LOW-COSTАВИО-КОМПАНИЈА 
 

Године 1949.у САД-у се први пут употребљава термин low-cost aвио-компанија. Идеја 

је била да се понуде авио-карте по ценама које су атрактивније у поређењу са ценом 

превоза путем аутомобила или воза и значајно ниже у односу на цене превоза путем 

традиционалних авио-компанија. Превоз по ниским ценама понудила је 50-тих година 

прошлог века авио-компанија Pacific Southwest, а 70-тих година, тачније 1967. године 

авио-компанија Southwest, али је Southwest понудио услуге по оваквим ценама прво 

само у Тексасу.
20

 Нискобуџетни авио-превозници су компаније које нуде услуге по 

веома ниским ценама.Оне најчешће немају своја продајна места, већ карте продају 

само путем интернета, не пружају услуге пића и хране у току лета, или ако пружају 

онда се те услуге додатно наплаћују. 

Јефтине авио-карте су суштина и основна карактеристика пословања low-cost авио-

компанија. Осим невероватно ниске цене авио-карата, у односу на остале авио-

компаније, друга најважнија ствар у њиховом пословању је безбедност летења. У сврху 

смањења трошкова пословања, што омогућује да авио карте буду јефтине, током лета 

путници су лишени апсолутно сваког луксуза као што су „бесплатна“ храна или пиће, 

бизнис класа није предвиђена, нема удобности коју, код других авио-компанија пружа 

инсталирана аудио и видео техника на сваком седишту (наслону). Комфор је, такође, 

веома често доведен у питање. 

Много је ствари које раздвајају low-cost компаније од класичних авио-компанија: 

 бирају један тип авиона како би смањили трошкове одржавања, 

 лете до мањих аеродрома који представљају знатно јефтинију 

алтернативу великим аеродромима, 

 минимална администрација, 

 интернет продаја или продаја путем call центра, нема представништва и 

канцеларија широм света, 

 менаџмент сведен на минимум, 

 једнообразна путничка кабина без више различитих класа, 

 услуга која обухвата само превоз без других пратећих услуга, 

 све пратеће услуге (екстра пртљаг, храна, пиће) се додатно наплаћују, 

 велики дневни налет авиона (минимална задржавања на аеродромима), 

 непостојање конектованих летова и смањење трошкова рерутирања 

путника и плаћања пенала.
21

 

Светска економска криза која је пре наколико година поставила другачије стандарде 

пословања као и „криза авио-саобраћаја“ изазвана авио-терористичким нападима на 

Њуjорк и Вашингтон изазвале су пропаст изузетно великог броја авио-компанија 
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широм света које су пословале по традиционалном моделу али и „процват“ low-cost 

модела пословања у авио-саобраћају. 

Low-cost авио-компаније допринеле су значајно популаризацији и ширем коришћењу 

авиона као превозног средства. Њихова огромна позитивна улога у авио-саобраћају 

није само у популаризацији путовања авионом ширем слоју људи, већ и у значајном 

позитивном утицају на ценовну конкуренцију међу свим авио-компанијама у свету. 

Ниске цене карата low-cost компанија утичу и на снижавање цена редовних авио-

превозника. Поред цене редовни авио-превозници се сада више труде да придобију 

нове путнике и да задрже постојеће, кроз стално снижавање цена својих услуга, 

попусте, нове канале продаје, али и побољшавању квалитета услуге и то не само за 

крајње кориснике услуга – путнике, већ се боре и да придобију и задрже туроператоре 

и туристичке агенције. Туристичке агенције и туроператори треба да увиде могућност 

за развој свог пословања користећи услуге low-cost компанија.
22

 

 

4.1.Пословни модели традиционалних и low-cost авио-компанија 

 

Захваљујући својој способности да се прилагоди новим условима на тржишту, значајно 

се повећао и број low-cost авио-компанија. Њихове активности су засноване на 

континуираном елиминисању непрофитабилног и увођењу нових профитабилних 

линија. Постоје разлике у самом пословању традиционалних и low-cost авио компанија, 

које се јасно виде на основу следећих карактеристика: 

Табела 2. Разлика између пословног модела јефтине авио-компаније и традиционалних 

Карактеристике Low-cost авио-компаније 
Традиционалне авио 

-компаније 

Бренд 
Један бренд: 

Нискотарифна авио-компанија 

Проширени бренд: 

Такса + сервис 

Продаја On-line, директни booking 
On-line, директно преко 

путничког агента 

Check-in Без карте Без карте, ИАТА карте 

Аеродроми Секундарни Примарни 

Повезаност „point to point“систем 
Међуповезаност, глобално 

удружење 

Класа Једна класа Две класе 

Услуге у току лета Плаћање хране и пића 
Храна и пиће укључени у 

цену карте 

Употреба авиона Веома велика Од средње ка великој 

Време неопходно за поновни 

лет 
25 минута Спора припрема за лет 

Производ Један производ, ниска такса Више повезаних производа 

Простор у авиону Мањи комфор између седишта Већи комфор између седишта 
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Табела 2. приказује главне разлике између елемената пословног модела 

традиционалних и јефтиних авио-компанија које доприносе варијанте у пословним 

расходима. Највећа предност low-cost авио-компаније се види у коришћењу point-to-

point систем - кратка путовања која подразумевају директне линије летова, повећање 

степена коришћења авиона који елиминише потребу за додатним услугама неопходних 

на дугим линијама.
23

 

 

4.2. Директни и индиректни трошкови low -cost авио-компанија 

 

Према дефиницији АЕА (Удружења европских превозника), трошкови пословања 

авио-компанија се деле у две групе: на директне и индиректне. Директни трошкови 

пословања авио-компанија обухватају трошкове рада, трошкове горива и мазива, 

трошкове одржавања и ремонта, амортизације и друге трошкове. Индиректни 

трошкови пословања обухватају станичне трошкове, трошкове пружања услуга 

путницима, трошкове продаје и промоције, опште и административне трошкове. 

Табела 3. Структура трошкова пословања авио-компанија (y%) 

Година 1992. 2002. 2005. 

Директни трошкови 

 
44,0 49,1 54,0 

1.Оперативни трошкови 

 
26,1 30,7 37,7 

1.1.Трошкови рада 

 
7,2 9,0 7,8 

1.2.Трошкови горива и мазива 

 
12,2 13,0 21,9 

1.3.Други трошкови 

 
6,7 8,7 8,0 

2. Трошкови одржавања и ремонта 

 
10,9 11,3 10,2 

3. Трошкови амортизације 

 
7,0 7,1 6,1 

Индиректни трошкови 

 
56,0 50,9 46,0 

1.Станични трошкови 

 
17,2 17,0 16,2 

2. Трошкови пружања услуга 

путницима 

 

10,8 10,3 9,3 

3. Трошковеи продаје и промоције 

 
16,4 10,7 9,1 

4. Општи и административни 

трошкови 
11,6 12,9 11,4 

Извор: Балбоа, П., Одони, A., Барнхарt, Ц., The Global Airline Industry, WILEY, UK, 2009, стр. 122. 
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Структура трошкова пословања као и висина јединичних трошкова зависи од великог 

броја фактора, од којих се један део налази под контролом авио-компанија, док се 

други мењају под дејством фактора на које авио-компаније не могу да утичу. Директни 

трошкови авио-компанија у великој мери зависе од структуре и старости флоте. 

Најновија генерација авиона има и до 30% мању потрошњу горива у односу на типове 

из 70-тих година 20. века и свега два члана посаде у пилотској кабини, што битно 

утиче на смањи вање директних трошкова. Ови авиони имају и нижи ниво буке, што 

такође утиче на трошкове, јер их ослобађа експлоатационих ограничења и додатних 

такси за прекорачења изнад дозвољеног нивоа буке. Трошкови одржавања се 

повећавају током времена коришћења авиона, што такође даје предност новијој и 

савременијој флоти. Са друге стране, нова флота повећава трошкове амортизације и 

закупа авиона, односно захтева много веће ангажовање средстава за отплату кредита и 

камате. Због тога, одређивање оптималног баланса старосне структуре флоте, у 

зависности од карактера саобраћаја и пословања (годишњи налет авиона, искоришћење 

седишта, структура мреже и превоза, јединичан приход), представља један од битних 

услова за успешно пословање авио-компанија и уравнотежење прихода и трошкова.
24

 

 

4.3.Фактори који утичу на формирање цена у low-cost авио-

компанијама 

 

Иако је општи тренд да цена карте расте са датумом поласка, данас се формирање цена 

везује за одност понуде и тражње, што говори о томе да цена карте расте са мењим 

бројем преосталих слободних места. Проблем формирања цена може се дефинисати 

као одређивање цене по којој се продаје карта на одређеној линији и у одређеној тачки 

у току периода резервације. На формирање цене карте у low-cost авио-компанијама 

осим трошкова утичу бројни фактори. Традиционалне авио-компаније за разлику од 

low-cost авио-компанија, полазе од ограничења приликом формирања цена карата. 

Посматране авио-компаније одређују различиту цену карте за исту линију у зависности 

од начина резервације, који може бити обављен путем интернета, туристичке агенције, 

телефона, са циљем сегментације тржишта. 

Иако је општи тренд да цена карте расте са датумом поласка, данас се формирање цена 

везује за одност понуде и тражње, што говори о томе да цена карте расте са мењим 

бројем преосталих слободних места. Проблем формирања цена може се дефинисати 

као одређивање цене по којој се продаје карта на одређеној линији и у одређеној тачки 

у току периода резервације. На формирање цене карте у low-cost авио-компанијама 

осим трошкова утичу бројни фактори. Традиционалне авио-компаније за разлику од 

low-cost авио-компанија, полазе од ограничења приликом формирања цена карата. 

Посматране авио-компаније одређују различиту цену карте за исту линију у зависности 
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од начина резервације, који може бити обављен путем интернета, туристичке агенције, 

телефона, са циљем сегментације тржишта. 

Стратегија формирања цена low-cost авио-компанија се може резимирати на следећи 

начин: 

– нуде се карте у једном правцу без ограничења, 

– током периода резервисања карте, цене карте се повећавају, 

– постоји само једна класа путника, 

– Интернет представља најзначајнији канал продаје, 

– коришћење секундарних аеродрома и система „point to point“ . 

Као последица наведеног, традиционално формирање цена које полази од сегментације 

тржишта и укључивања ограничења се потискује. Ниске цене карата представљају 

синоним за формирање цена карте у једном правцу без укључивања напред наведених 

ограничења. Могућа је једино примена сегментације тржишта засноване на времену 

резервације и избору лета. Стратегија формирања цена low-cost авио-компанија се 

разликује од стратегије коју примењују традиционалне авио-компаније.
25

 

 

4.4.Најпознатије low-cost компаније у свету 

 

Најзначајније low-cost компаније у 2009. години су : Ryanair, EasyJet, Air Berlin. Ове 

авио компаније су исте године остварили промет од 139 милиона туриста, са 

просечним степеном искоришћености капацитета од 90%. 

Ryanair са седиштем у Даблину је ирска нискотарифна авио компанија и највећа low-

cost компаније данашњице. Основана је 1985. године. Компанију су основали Кристи 

Рајан Лиам Лонеген и Тони Рајан. Идеја оснивача је била да превозе путнике из 

Уједињеног Краљевства тј. Лондона за Вотерфорд у Ирској. Циљ јој је да учврсти своју 

позицију водећег low-cost превозника константним побољшањем и проширењем 

понуде својих услуга. Сматра да има потенцијале за даљи раст путем отварања нових 

линија до континенталне Европе, повећавајући фреквенцију својих летова на већ 

постојећим линијама, формирајући нове линије унутар Европске Уније, разматрајући 

потенцијалне аквизиције, повезујући аеродроме унутар постојеће мреже и оснивајући 

нове базе у Европи. Након реструктурирања, 1991. године је постала прва 

нискотарифна односно low-cost авио-компанија у Европи. У току прве године 

пословања остварила је промет од 5000 путника. Ова компанија просечно годишње 

оствари промет већи од 50 милиона путника.Своју прву прилику добила је након 

дерегулације, када је Ирска влада одлучила да дозволи да услуге превоза на линији 
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Дублин-Лондон пружа још једна авио-компанија. У то време, Ryanair је била једина 

авио-компанија са потребним дозволама. Да би учврстила своју позицију нудила је 

авио-карте по ниским ценама. Постепено је заменила своју стару флоту, да би коначно 

крајем 1986. године учврстила своје линије. Успешно пословање је остварила, када је 

њен менаџер Michael O´Leary закључио да би његова компанија требало да следи 

модел пословања авио-компаније Southwesta. То је била прекретница за Rayanair. 

Почетак пружања услуга Ryanair-а на линији Велика Британија-Ирска , значило је крај 

монопола националне компаније Air Lingusa. На почетку пружања услуга Ryanair-а, Air 

Lingusa га није сматрао као потенцијалног конкурента. Ryanair је усмерио своје 

активности на стварање новог промета на главним линијама, а мање на преузимање 

путника који користе услуге националне авио-компаније. Најпрометнији аеродроми у 

Европи, Даблин и Лондон, након доласка Rayanair-а на тржиште су остварили 

просечно годишње повећање промета за 19%. Промет на новим линијама на којима је 

Rayanair пружао услуге превоза се повећао за 200% за неколико година.            

Rayanair бележи знатно повећање промета након отварања јединственог европског 

тржишта које је авио-компанији омогућило ширење својих услуга при већим 

фреквенцијама. Даља експанзија настављена је паралелно са развојем интернета и 

развоја технологије менаџмент система прихода и капацитета.
26

 

Издвајају се 4 аспекта успешности пословања авио-компаније Ryanair: 

• усмереност компаније на смањење трошкова, 

• усмереност компаније на смањење трошкова и 

позиционирање на месту лидера, 

• ниске цене карата утичу на повећану тражњу, 

• стално увођење линија које су традиционалне авио-

компаније заборавиле. 

Слика 9. Базе Ryanair авио-компаније 

Извор :https://www.google.rs/ 
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Данас, Ryanair се сматра најефикаснијом авио-компанијом у Европи јер је постигла 

конкурентну предност по принципу ниских цена авио-карата, пружајући услуге по 

најнижим ценама и остварујући максимални степен искоришћености капацитета. 

Данас ова компанија има 39 база и лети на преко 1000 линија и 150 аеродрома. 

Аеродром Станстед у Великој Британији им је главна база. 

 

4.5.Карактеристике пословног модела low-cost авио-компанија 

 

ЈеtBlue је low-cost авио-компанија, која је након оснивања 2000. године остварила брзи 

раст и развој. Иако је успешна low-cost авио-компанија, њено пословање садржи много 

мање заједничких карактеристика low-cost авио-компанија у односу на Southwest. За 

пружање услуга путницима користи два типа авиона (Airbus 320 i Embraes 190) са 

обележеним седиштима, програм за повећање лојалности путника и ГДС од 2007. 

године. 

AirTran је трећа по величини low-cost авио-компанија у САД-у, иако не поседује 

наведене карактеристике low-cost авио-компанија. Остварује сегментацију тржишта и 

нуди диференциране услуге превоза пословних људи, као и традиционалне авио-

компаније. 

WestJet је low-cost авио-компанија која је основана по угледу на пословни модел 

Southwest-a. Данас представља другу по величини авио-компанију у САД-у. Њени 

запослени нису удружени у синдикате и она у своме пословању користи један тип 

авиона, Боеинг 757 са једном кабином. Међутим, друге карактеристике њеног 

пословног модела се разликују од типичних карактеристика low-cost авио-компанија. 

Своје пословање је усмерила на градове као што су Торонто и Калгару и користи 

систем од тачке до тачке. Користи програм за повећање лојалности путника, 

традиционалне канале дистрибудије и пружа и друге услуге путницима, које пружају 

традиционалне авио-компаније. 

Једна од највећих low-cost авио-компанија у Европи је ЕasyJet. Основана је у Великој 

Британији и смештена на аеродрому Лутон изван града Лондона. Поседује више 

заједничких карактеристика low-cost авио-компанија него било која low-cost авио-

компанија у Северној Америци. Међутим, поседује и неке карактеристике 

традиционалних авио-компанија као што су удруживање запослених у синдикате и 

коришћење различитих типова авиона. 

Ryanair је водећа low-cost авио-компанија у пружању услуга путницима и једна од 

највећих low-cost авио-компанија на свету. За разлику од напред наведених low-cost 

авио-компанија, она поседује све типичне карактеристике које чине пословни модел 

low-cost авио-компанија. На основу поређења карактеристика најуспешнијих low-cost 

авио-компанија са типичним карактеристикама пословног модела low-cost авио-
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компанија може се закључити да се не може повући јасна линија између пословања 

low-cost авио-компанија и традиционалних авио-компанија, јер low-cost авио-компаније 

прихватају стратегије дистрибуције и повећања лојалности путника које су развијене 

од стране традиционалних авио-компанија, док традиционалне авио-компаније 

прихватају стратегије low-cost авио-компанија које доприносе смањивању трошкова 

пословања и повећању продуктивности.
27

 

Табела 4. Компарација карактеристика пословног модела најзначајнијих low-cost авио-

компанија 

Карактеристике low-

cost 

авио-компаније 

Low-cost авио-компаније 

Southwest JetBlue AirTran WestJet easyJet Ryanair 

1. Један тип 

авиона 
+ - - + - + 

2. „point to point“ 

систем 
- - - - + + 

3. Непостајање 

синдиката,ниже 

зараде 

запослених 

- + - + - + 

4. Непостајање 

друге класе 
+ + - + + + 

5. Седишта у 

авиону су без 

ознаке 

+ - - - + + 

6. Редуковање 

основних услуга 
- - - - + + 

7. Непостајање 

програма 

заповећањелојалности 

путника 

- - - - + + 

8. Избегавање ГДС ? - - - + + 
 

Извор: Балбоа, П., Одони, А., Barnhart, C.,The Global Airline Industry, WILEY, UK, 2009, pp.124. 
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5.ПОСЛОВАЊЕ LOW-COST АВИО-КОМПАНИЈА У 

СРБИЈИ 
 

Low-cost авио-компаније су имале значајан утицај када је у питању пословање 

традиционалних компанија које су биле „жртве“ регулисаног авио тржишта и ниске 

конкуренције, што им је омогућило да одржавају високе цене карата, а на тај начин су 

обезбедиле високе приходе, али и врло високе фиксне трошкове. Low-cost авио-

компаније су утицале на смањење цене авио-карата код традиционалних компанија, и 

утицале на то да заједно са аеродромима постану ефективнији и конкурентнији. 

До 2000. године на европском тржишту је постојало само неколико low-cost авио-

компанија, док је данас тај број знатно већи, па поменуто тржиште данас броји око 60 

нискотарифних компанија. Са појавом low-cost компанија, отварају се разноврсне 

могућности за привредни развој, што свакако утиче на отварање нових радних места, а 

путовања по Европи су сада много једноставнија. Low-cost авио-компаније да би 

постигле ниже цене авио-карата , прибегле су различитим методама смањења трошкова 

пословања. У периоду када се традиционалне авио-компаније удружују, значајну улогу 

има присуство јаке конкуренције low-cost авио-компанија. Велика експанзија low-cost 

авио-компанија омогућена је њиховом могућношћу прилагођавања. Њихове операције 

базиране су на константној елиминацији непрофитних линија и увођењу нових. Све 

већи број low-cost авио-компанија у Европи је у значајној мери утицао на европски 

авио-саобраћај. На основу постигнутих позитивних резултата својих пословних 

модела, low-cost авио-компаније бележе увећано тржишно учешће и проширују мреже 

пословања. Low-cost авио-компаније су отвориле многобројне дестинације директним 

линијама, које нису биле доступне традиционалним авио-компанијама и на тај начин 

промениле навике путовања туриста, подстакли су авио-компаније на промену модела 

послова Као резултат, промет у авио-саобраћају је остварио значајан раст након 

дугогодишње стагнације као последице недостатка конкуренције и високих трошкова. 

Наведени тренд, утицао је на повећање директних линија између европских региона, 

што је утицало на повећање улагања, развоја туризма и повећање запослености.   

Регије, на које су low-cost авио-компаније усмериле своје линије, препознале су 

потенцијал тих превозника као чинилац свог привредног развоја. Долазак low-cost 

авио-компанија резултирало је отварањем нових радних места, а некада занемарене 

регије нашле су своје место на карти ваздухопловних дестинација.
28

 

С обзиром на положај Србије, која се налази између европског истока, запада и југа, 

промет који остварује авио-саобраћај на овом раскршћу ваздухопловних линија, може 

бити значајна веза за привредни развој не само Србије већ и целе регије. Период 

развоја нискотарифних компанија у Србији долази знатно касније него у свету. 

Објашњење за такву ситуацију се проналази у величини тржишта, које је приметно 

мање од светског тржишта, што оправдава чињеницу да је број путника кији користе 
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услуге авио-превоза много мањи од броја превезених путника широм света. Један од 

разлога је и постојање монопола, као и регулација тржишта. 

У мерењу тржишног учешћа у Србији постоје значајни проблем у погледу прикупљања 

података и њихове поузданости. Није у питању никаква посебна специфичност Србије, 

јер су се сличним проблемима суочиле и друге државе у транзицији. Наиме, 

национални заводи за статистику у првим годинама транзиције немају прилагођену 

методологију праћења података на начин какав је потребан регулаторним органима.
29

 

 

5.1. Карактеристике low-cost авио-компанија које повезују Београд и 

Ниш са другим дестинацијама у свету 

 

Low-cost компаније које лете из Београда су: Wizz Air, Germanwings, FlyDubai, Pegasus, 

Easy Jet, Vueling, Fly Niki, Norwegian Air Shuttle и Cimber Sterling. Такође, путници из 

Србије могу користити услуге low-cost авио-компанија из земаља у окружењу : 

Румунија, Мађарска, Хрватска, Словенија, Бугарска... 

Germanwings је немачка low-cost авио-компанија. Lufthansa је једини власник ове 

компаније. Седиште авио-компаније Germanwings је у Келну. Ова  авио-компанија лети 

до преко 70 дестинација у Европи. Из Београда је могуће летети директно до 

аеродрома у Штутгарт. 

FlyDubai је један од најновијих low-cost авио-компанија, основана 2008. године од 

стране Владе Дубаија, као први low-cost превозник у граду. Након само три године од 

првог лета у Бејрут, FlyDubai 2012. бележи преко 800 летова дневно, на хиљаде 

превезених путник, са преко 300 пилота и 500 посаде. 

По подацима из марта 2013., флота FlyDubai-ја се састоји од 28 авиона типа Боинг 737-

800, просечне старости годину дана, од којих су неки узети на лизинг. Сви авиони су 

опремљени кабином са 189 места, искључиво у економској класи. FlyDubai је додао 

Београд на своју листу дестинација фебруара 2011. години, са фреквенцијом од 4 лета 

недељно. 

Pegasus Airlines је турска low-cost авио-компанија, са седиштем у Истанбулу. 

Компанија која ради као чартер компанија од 1990. године је трансформисана у low-

cost авио-компаније у 2005. години, а данас је други по величини авио-компанија у 

Турској. Београд укључује у своју листу дестинација од 1. фебруара 2013. Лети четири 

путанедељно за Истанбул. Сви путници имају право на 20kg бесплатног пртљага.Ова 

турска low-cost компанија обавља и 20 домаћих летова унутар Турске, из Истанбула и 

Измира. 
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EasyJet је британска авио-компанија, основана 1995. Компанију је основао кипарски 

Грк Стелиос Хаџи-Иоану. EasyJet је препознатљив по својим наранџастим авионима. 

То је прва компанија која је почела да продаје карте искључиво путем call centra. 

Највећа база ван Велике Британије је на аеродрому Малпенса у Милану. После Гетвика 

то је база друга по величини ове авио-компаније одакле Easy Jet лети ка Београду. Easy 

Jet лети претежно на централне аеродроме.По свом рекламирању, Easy Jet више циља 

на пословне људе а не на туристе. Из Београда лети до Женеве и Милана. 

Vueling је шпанска low-cost авио-компанија са седиштем близу Барселоне у Прат де 

Љобрегату. Главно чвориште компаније је у Барселони, а оперативне базе има и у 

следећим градовима: Амстердам, Билбао, Валенсија, Коруња, Мадрид, Малага, Палма 

де Мајорка, Париз, Рим, Севиља и Фиренца. У току лета додатна база је и на 

балеарском острву Ибици. Vueling нуди летове за Европу, Африку и Блиски исток, а у 

понуди је преко 100 дестинација. 

Vueling и Klik air су се спојили 2009. године, а авио-компанија је наставила да послује 

под брендом Vueling, чиме је компанија постала друга највећа шпанска авио-

компанија, која је превезла 8,2 милиона путника 2009. године. Директан лет Београд-

Барселона уводи се од јуна 2014. године. 

Аустријска нискобуџетна авио-компанија Fly Niki је дужи период била 

заинтересованада започне пословање у Србији. После подношења захтева за дозволу за 

летове из Београда и дужих преговора, ова компанија је од октобра 2009. већ почела 

оn-line да продаје карте за 10 дестинација у Аустрији. Пословање је започето од 

фебруара 2010. године. За првих неколико месеци пословања у нашој земљи Fly Niki је 

остварио попуњеност капацитета од 50-60%. 

Wizz Air је мађарска нискотарифна авио-компанија са главним базама у Мађарској и 

Пољској. План покретања компаније Wizz Air донесен је у јуну 2003. године, а за само 

три месеца, је постала регистрована компанија спремна за полетање. Главне базе су му 

Катовице и Будимпешта, а тренутно лети из 16 база у Европи. Ова low-cost авио-

компанија и даље је најуспешнија страна авио-компанија која обавља летове из 

Београда. Иако је ова компанија смањила број летова, током прве половине године 

превезла је више од 190.000 путника. Ипак, ово је за 11,4% мања цифра од 

прошлогодишње. Од јуна 2015. године Wizz Air je отворио две нове линије, које 

повезују Ниш са другим дестинацијама у свету, а то су:  Ниш- Базел и Ниш-Малмe. 
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Слика 10. Одредишта Wizz Air авио-компаније 

Извор:  https://www.google.rs 

На другом месту је авио-компанија Lufthansa са 136.000 путника, коју прати авио-

компанија MontenegroAirlines са више од 113.000 путника. За разлику од мађарске   

low-cost авио-компаније, ова два превозника забележила су повећање броја путника у 

односу на прошлу годину. Авио-компанија Lufthansa, са својим партнерским авио-

компанијама Austrian Airlines и Swiss истакла је да очекује још боље резултате у 

будућности. 

Слика 11. Авион Lufthansa 

 

Извор :https://www.google.rs 

https://www.google.rs/
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На основу свеобухватног истраживања се мозе закључити да су путници задовољни јер 

могу да путују јефтино али и збуњени што не знају сва правила: како се купује карта, 

има ли скривених трошкова, колико смеју понети пртљага, како да се превезу са 

удаљеног малог аеродрома до града. Много је питања у вези са low-cost компанијама, а 

мало одговора од њих самих. Call центри или не постоје или се позиви скупо 

тарифирају. 
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6.ЗАКЉУЧАК 
 

Ваздушни саобраћај је најмлађа грана путничког саобраћаја која се убрзано развила у 

другој половини 20. века. За његово организовање није потребна изградња посебних 

саобраћајница, већ само полазне и завршне тачке на правцу ваздушног лета, односно 

аеродроми. Његове основне предности су у брзини, великој удобности и безбедности. 

И управо захваљујући брзини и повећању броја места ваздушни саобраћај је постао 

доминантан у развоју међународног и интерконтиненталног туризма. Захваљујући 

сталном опадању трошкова ова грана саобраћаја је у потпуности потиснула поморски, 

а на дугим и средњим релацијама и копнене врсте саобраћаја. 

Међузависност авио-саобраћаја и туризма је пре свега у њиховој комплементарности, а 

затим и у њиховим квалитативним и квантитативним садржајима. Брже укључивање 

ваздушног саобраћаја у туристичке токове повезано је са жељом туриста да путују у 

далеке и непознате делове наше планете. За развој туристичке привреде су значајне 

основне врсте авио-саобраћаја и то линијске, које се одвијају по унапред утврђеном 

реду вожње и чартер саобраћај који се сматра искључиво туристичким авио-

саобраћајем. У циљу повећања промета и задовољавања потреба туриста уз врло 

повољне цене карата, low-cost авио-компанија све више освајају тржиште. Увиђајући 

конкуренцију чартер летова, као и летова low-cost авио-компанија, линијске авио-

компаније уводе туристичке разреде за које је цена знатно нижа. 

У погледу перспективе даљег развоја ваздушног саобраћаја у Србији, са аспекта 

његовог утицаја на развој туризма и туристичке привреде, може се закључити да ће у 

будућности са даљим развојем науке и технике и њихове примене у овој грани 

саобраћаја, као и са даљим смањењем цена авио-карата, овај вид транспорта заузимати 

још значајније место у превозу туриста, посебно на дугим растојањима. 

Ограничавајући фактор чије се дејство може посебно очекивати налази се у значајном 

расту цена горива. 

Туристичка привреда мора познавати саобраћајна средства и њихова својства како би 

могла да га искористи. Превоз у што краћем временском интервалу уз максималну 

попуњеност је жеља свих превозиоца. 

Разнолика структура авиона је утицала да ваздушни саобраћај постане доминантан 

поготову у превозу међународних путника. Он туристима пружа и одређен комфор и 

све погодности за што удобнији и безбеднији лет. Повећава се конкуренција између 

авио-компанија које примењују стратегију диференцирања услуга путем екстеријера и 

ентеријера, увођењем класа у авиону итд. Последњих двадесет година авио-саобраћај 

је омогућио милионима туриста широм света да посете и упознају велики део наше 

планете. Оно што је некада било неоствариво и немогуће, данас је авионом, најбржим, 

најсигурнијим и најудобнијим превозним средством омогућено. 
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