
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144, тел. +381 11 2927000; факс +381 11 311 75 62 

www.cad.gov.rs 

Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    јавни авио-превоз  пружање услуга из ваздуха   превоз за сопствене потребе 

 
 

 Увод 
 

Поштовани оператери,  
 

Чланом 2. став 1. Закона о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 

51/09, 78/11, 101/11 и 93/12) прописане су врсте обавезног осигурања у саобраћају.  

Чланом 4. став 1. Закона о обавезном осигурању у саобраћају прописано је да власници 

превозних средстава којима се обавља јавни превоз путника и власници других превозних 

средстава из члана 2. став 1. овог закона, дужни су да закључе уговор о обавезном осигурању, 

пре него што се превозно средство стави у саобраћај. 

У члану 61. став 1. Закона о обавезном осигурању у саобраћају прописана је обавеза 

власника ваздухоплова да закључи уговор о осигурању од одговорности за штету коју 

употребом ваздухоплова причини трећим лицима и путницима при чему се под путницима 

сматра свако лице које се превози ваздухопловом, уз сагласност власника ваздухоплова, осим 

чланова летачке и кабинске посаде ваздухоплова који су на дужности у току лета. 
 

 Поступање 
 

Имајући у виду одредбе Закона о обавезном осигурању у саобраћају, указује се да власници,  

односно корисници ваздухоплова, који немају закључен уговор о осигурању од одговорности за 

штету коју употребом ваздухоплова причине путницима, не могу превозити путнике, без обзира 

о којој врсти превоза се ради (јавни авио-превоз, пружање услуга из ваздуха, превоз за 

сопствене потребе).  

Уколико власници, односно корисници ових ваздухоплова намеравају да врше превоз 

путника, неопходно је да закључе уговор о осигурању од одговорности за штету коју употребом 

ваздухоплова причине путницима и један примерак уговора доставе Директорату. 
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Законом о обавезном осигурању у саобраћају прописана је одговорност привредног друштва 

или другог правног лица за привредни преступ, односно прекршајна одговорност власника 

превозног средства, ако стави у саобраћај превозно средство за које није закључен уговор о 

обавезном осигурању из члана 61. став 1. тог закона. 

 

 

 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 


