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Кључне речи: нискотарифне авио-компаније, нацио-
налнеавио-компаније,тржиштеавиоуслуга

УВОД

На по чет ку 21. ве ка си ту а ци ја је дра стич но про ме ње на на 
свет ском авио-тр жи шту. Свет ски и европ ски авио-са о бра ћај се по 
оби му удво стру чио, али је у мно го ме из ме нио и сво ју струк ту ру и 
по слов ну фи ло зо фи ју, а кон ку рен ци ја је из у зет но по о штре на. Дра-
ма тич не про ме не су на ста ле и на тр жи шту ју го и сточ не Евро пе.

Ду го го ди шње про па да ње при вре де Ср би је у го ди на ма санк ци-
је и ра то ва у ве ли кој ме ри се од ра зи ло и на сек тор авио услу га. 
Не ка да успе шна и ве ли ка ком па ни ја (и у европ ским и свет ским 
окви ри ма) ЈАТ се на шао у ве ли ким про бле ми ма. Са да са ви шком 
ка па ци те та и пер со на ла, са ор га ни за ци јом ко ја ни је при ла го ђе на 
но вим тр жи шним усло ви ма, са фло том ко ја је до брим де лом за ста-
ре ла прак тич но се из по чет ка укљу чу је у свет ски са о бра ћај ко ји је 
у ме ђу вре ме ну бит но про ме њен. До дат ни при та сак пре да та вља и 
ула зак ни ско та риф них авио-ком па ни ја на тр жи ште Ср би је, са ко ји-
ма ЈАТ тре ба да се так ми чи. 

При су ство и по ну да ни ско та риф них авио-ком па ни ја ће сва ка-
ко под сти ца ти пу то ва ња у Ср би ју и из Ср би је, а умно го ме ће по мо-
ћи и гра ђа ни ма Ср би је да лак ше, бр же и знат но јеф ти ни је пу ту ју. 
Оста је да се ви ди ка ко ће се сна ћи у овим ди на мич ним усло ви ма 
до ма ћа авио-ком па ни ја ко јој ће би ти све те же да др жи ко рак са мо-
дер ним по сло ва њем ни ско та риф них авио-пре во зни ка.

1.ГЛОБАЛНИРАЗВОЈВАЗДУШНОГСАОБРАЋАЈА

Са ма по ја ва по тре бе за ва зду шним пре во зом ја вио се у ери ка-
да се жи вот по чео од ви ја ти не у по ре ди во бр жим тем пом. Мо ра ло 
се по ја ви ти и са о бра ћај но сред ство ко је ће – у по чет ку ма кар и са 
ма ње си гур но сти и удоб но сти, те уз ви ше це не – за до во љи ти упра-
во ту по тре бу за бр зи ном. По то ме се са ва зду шним не мо же ме ри-
ти ни же ле знич ки, ни друм ски, ни во де ни са о бра ћај. За то је по ја-
ва ави о на, тог нај мла ђег сред ства у ре дов ном пут нич ком про ме ту, 
иза зва ла не са мо но ву са о бра ћај ну не го и еко ном ску ре во лу ци ју. 

Ре а ли за ци ја чо ве ко вог сна да по ле ти би ла је омо гу ће на тех-
нич ким на прет ком кра јем 19. и на по чет ку 20. ве ка. Пра ви по че-
так ове вр сте пу то ва ња обе ле жен је изу мом ави о на. Но, од пр вих 
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екс пе ри ме на та про шло је до ста вре ме на док је кон стру и сан ави он 
спо со бан за ду жи лет. Бле ри ов лет 1909. го ди не пре ко ка на ла Ла 
Манш био је пр ви ве ли ки до га ђај на том по љу, али је мно го ве ћи 
по ду хват учи нио аме рич ки пи лот Чарлс Линд берг, ка да је пот пу но 
сам пре ле тео оке ан и са вла дао уда ље ност од Њу јор ка до Па ри за. 
Ави о ну се од та да по че ла по све ћи ва ти све ве ћа па жња, јер је већ 
од по чет ка имао бр зи ну по ко јој му ни је би ло рав но ни јед но дру го 
пре во зно сред ство.

Ипак ави он је још ду го остао не си гур но, не у доб но и ску по са о-
бра ћај но сред ство, да би се у пут нич ком про ме ту ави он по чео по ја-
вљи ва ти 1930. го ди не, а до ши ре при ме не ави о на до шло тек 50-их 
го ди на про шлог ве ка, као ре дов ног са о бра ћај ног сред ства. У том 
пе ри о ду ве ћи ном се од ви јао уну тра шњи ави он ски са о бра ћај на до-
ма ћим ли ни ја ма по је ди них др жа ва, на ро чи то оних раз ви је ни јих. 
Вр ло бр зо са по ја вом све са вр ше ни јих и ве ћих ави о на по чео да 
ја ча и ме ђу на род ни ави он ски са о бра ћај, пр во на кон ти нен тал ним 
ли ни ја ма, а ка сни је и на ин тер кон ти нен тал ним ли ни ја ма (нај ве ћим 
де лом из ме ђу Евро пе и Се вер не Аме ри ке).1) 

У по след њих 40 го ди на про шлог ве ка обим ва зду шног са о бра-
ћа ја се по ве ћа вао про сеч ном сто пом ра ста од бли зу 10% го ди шње, 
без об зи ра на кра ће кри зне пе ри о де ко ји су се ци клич но по на вља ли 
при бли жно сва ких 10 го ди на (као по сле ди ца еко ном ских и енер-
гет ских кри за, рат них су ко ба и те ро ри стич ких на па да). Ва зду шни 
са о бра ћај је и да нас је дан од тран спорт них сек то ра са нај бр жим 
раз во јем у свет ској еко но ми ји. Ве ћи на прог но за ука зу је да ће се 
у пр вој де ка ди 21. ве ка на ста ви ти раст ва зду шног са о бра ћа ја са 
го ди шњим сто па ма од пре ко 5%, (ско ро дво стру ко бр же од сто пе 
гло бал ног ра ста дру штве ног про из во да). То зна чи да се оче ку је ду-
пли ра ње оби ма авио-пре во за у на ред них 10 до 15 го ди на.2)

1)  Ви ди Л. Ла зић, К. Ко шић, Туристичкагеографија, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, 
Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство, Но ви Сад, 2004. стр. 89-94.

2)  Оп шир ни је ви ди Б. Кр стић, Љ. Сте па но вић, Авио-саобраћајутурбуленцијама-неки
елементи заформирање ваздухопловне политике, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске 
сту ди је, Бе о град, 2004.
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Та бе ла 1. Сто пе ра ста европ ског ре дов ног ва зду шног са о бра ћа ја у 
пе ри о ду од 1989. до 2000. го ди не, са др жа ва ма бив шег Со вјет ског 

Са ве за (ЦИС) и без њих и упо ре ђе не са свет ским про се ком

(из вор: ICAO, World of Ci vil Avi a tion 2000.)

Табела2.Светскиавиосаобраћај–кретањеоперативнихре-
зултатаипрофита

(из вор: ICAO, World of Ci vil Avi a tion 2000.)

2.ВАЗДУХОПЛОВНАТРАДИЦИЈАСРБИЈЕ

Ср би ја, од но сно Ју го сла ви ја има ду гу и бо га ту тра ди ци ју у раз-
во ју ави ја ци је у нај ши рем сми слу и ва зду шног са о бра ћа ја по себ но. 
Спа да мо у ма ли број зе ма ља ко је су од са мих по че та ка ави ја ци је 
би ле ак тив но укљу че не у ње гов раз вој и при ме ну у вој не и ци вил-
не свр хе. Срп ска вој ска је ме ђу пр ви ма уве ла ва зду хо плов ство у 
свој са став и при ме ни ла га у рат не свр хе још у бал кан ским ра то-
ви ма и на рав но мно го ви ше у Пр вом свет ском ра ту. Ср би ја је ме ђу 
пр вим зе мља ма у све ту, још пре Пр вог свет ског ра та, до не ла Уред-
бу о ва зду шној пло вид би, ко јом је оза ко ни ла за шти ту су ве ре ни те та 
свог ва зду шног про сто ра и ре гу ли са ла ко ри шће ње ва зду хо пло ва 
у ци вил не свр хе. За хва љу ју ћи на сле ђе ној тра ди ци ји и обра зо ва-
ним ка дро ви ма, и по ред рат них ра за ра ња у Дру гом свет ском ра ту, 
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у но вој Ју го сла ви ји је бр зо об но вље но на пред но ва зду хо плов ство 
у свим ње го вим об ли ци ма (спорт ско, са о бра ћај но, по љо при вред-
на и ла ка ави ја ци ја, рат но ва зду хо плов ство, ва зду хо плов на ин ду-
стри ја). Ју го сло вен ски ва зду шни са о бра ћај је био ин те грал ни део 
гло бал ног свет ског авио-са о бра ћај ног си сте ма и за у зи мао углед но 
ме сто у овом де лу све та по оби му пре во за и са вре ме но сти фло те. 
Ју го сло вен ска ва зду хо плов на ин ду стри ја је до би ла ве ли ки за мах у 
про из вод њи ле ти ли ца за по тре бе ци вил ног и вој ног ва зду хо плов-
ства, а укљу чи ла се и у ко о пе рант ске од но се са нај по зна ти јим про-
из во ђа чи ма пут нич ких ави о на (Бо е инг и До у глас), за хва љу ју ћи на-
руџ би на ма ко је су на ше авио-ком па ни је има ле код тих фир ми (на 
тај на чин су се не ке на ше фа бри ке, на при мер Со ко, Утва, Пр ва 
пе то лет ка, укљу чи ле у свет ску по де лу ра да). 

Нај ве ћи пад у сво јој исто ри ји, на ше ва зду хо плов ство ве ро-
ват но је до жи ве ло у 90-тим го ди на ма про шлог ве ка. Ме ђу на род-
ни ва зду шни са о бра ћај је ве ћи део тог вре ме на био под ем бар гом, 
пре во зни ци су ис кљу че ни из ме ђу на род не са рад ње, об у ста вљен је 
рад ва зду хо плов не ин ду стри је, пре ки ну ти из во зни по сло ви и ко о-
пе ра ци ја са ве ли ким свет ским про из во ђа чи ма ави о на, на пу штен је 
рад на про јек ти ма но вих вој них и ци вил них ави о на.3)

3.НАЦИОНАЛНААВИОКОМПАНИЈАЈАТ

Ва зду шни са о бра ћај у СФРЈ био је у не пре ста ном успо ну то-
ком пе ри о да по сле Дру гог свет ског ра та. За хва љу ју ћи по ли ти ци 
отва ра ња пре ма За па ду, на ро чи то у еко ном ском сми слу, СФРЈ је 
би ла у пу ној ме ри укљу че на у ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај. 
Др жа ва је рав но прав но са ра ђи ва ла у свет ским и ре ги о нал ним ва-
зду хо плов ним ор га ни за ци ја ма, а пре во зни ци су по се до ва ли фло ту 
за пад не тех но ло ги је, би ли су ак тив ни чла но ви од го ва ра ју ћих удру-
же ња (IАТА4), АЕА5) и др.) и оба вља ли са о бра ћај по ме ђу на род ним 
стан дар ди ма и про це ду ра ма.

ЈАТ (Ју го сло вен ски Аеро тран спорт) је на ци о нал ни пре во-
зник, фор ми ран 1947. го ди не и на сле дио је тра ди ци ју пред рат ног 
„Аеро пут”-а ко ји је осно ван 1927. го ди не. Основ на де лат ност је 
3)  Оп шир ни је ви де ти Б. Кр стић, Љ. Сте па но вић, Авио-саобраћајутурбуленцијама-неки

елементи заформирање ваздухопловне политике, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске 
сту ди је, Бе о град, 2004.

4)  InternationalAirTransportAssociation (IATA) - Ме ђу на род на асо ци ја ци ја за авио тран-
спорт

5)  AssociationofEuropeanAirlines(AEA)-Европ ска асо ци ја ци ја авио-пре во зни ка
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био ре дов ни пре воз на до ма ћим и ме ђу на род ним ли ни ја ма. Чар тер 
пре воз му је био до дат на де лат ност чи ја је свр ха, пре све га, би ло 
до пун ско ко ри шће ње ка па ци те та, као и ухо да ва ње не ких но вих ли-
ни ја у пе ри о ду још не ре гу ли са ног ре дов ног ста ту са или не из ве сне 
ко мер ци јал не оправ да но сти. 

У би ла те рал ним уго во ри ма са дру гим др жа ва ма, ЈАТ је био 
од ре ђе ни пре во зник за екс пло а та ци ју до го во ре них ме ђу на род них 
ли ни ја. По ред до ма ћих ли ни ја ко је су по ве зи ва ле све аеро дро ме у 
Ју го сла ви ји, ЈАТ је раз вио раз гра на ту мре жу ме ђу на род них ли ни ја 
у евро ме ди те ран ској обла сти, а од 70-тих го ди на се укљу чио и у 
ду го ли ниј ски са о бра ћај ко ји је об у хва тао на се вер но а тлант ској ру-
ти ве ћи број та ча ка у САД и Ка на ди, а на ис точ ној ру ти у Аустра-
ли ји, Ази ји и на Сред њем ис то ку.

Це ла мре жа ли ни ја је би ла по ве за на у је дин ствен си стем ко ји 
је обез бе ђи вао ве зе са свим до ма ћим аеро дро ми ма пре ко тран зит-
них цен та ра у Бе о гра ду и За гре бу, а у ма њој ме ри и пре ко Љу бља-
не. Раз ви је ни су та ко ђе и сна жни ме ђу на род ни тран зит ни то ко ви 
пут ни ка и ро бе по ве зи ва њем ли ни ја у прав цу ис точ них и за пад них 
де сти на ци ја са до брим ве за ма у оба прав ца на Бе о град ском аеро-
дро му, ко ји је по чео да до би ја ка рак те ри сти ке тран зит ног цен тра.6)

ЈАТ је то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве-
ка отво рио мно га пред став ни штва у све ту, и пре во зио го ди шње пет 
ми ли о на пут ни ка. Раз ви јао и мо дер ни зо вао сво ју тех нич ку де лат-
ност, али исто вре ме но је раз ви јао и тер ци јал не де лат но сти, по пут 
при вред не ави ја ци је, хо те ли јер ства, као и соп стве ни школ ски цен-
тар за обу ку ка дро ва, али и шко ло ва ње соп стве ног пи лот ског ка-
дра. Ула гао у раз вој ин фра струк ту ре (гра ди ве ли ки хан гар за при-
јем ши ро ко труп них ави о на, проб ни сто за ис пи ти ва ње мла зних 
мо то ра, осва ја ре ви зи је мо то ра и дру гих ком по не на та за са вре ме ну 
фло ту). Та ко ђе ЈАТ је скло пио и вр ло успе шне уго во ре о са рад њи 
са мно гим ком па ни ја ма у та ко зва ном „тре ћем све ту”, по сте пе но је 
раз ви јао свој ин фор ма ци о ни си стем, уво дио ауто ма ти зо ва ну про-
да ју ка ра та.7) 

Ави о ни ЈАТ-а са о бра ћа ли су кра јем осам де се тих го ди на на ви-
ше од 300 ли ни ја, од ко јих су две тре ћи не би ле ме ђу на род не. У 
го ди на ма ре кор да, 1987/88/89, ЈАТ је по ве зи вао Ју го сла ви ју са 61 
6)  Оп шир ни је ви де ти Б. Кр стић, Љ. Сте па но вић, Авио-саобраћајутурбуленцијама-неки

елементи заформирање ваздухопловне политике, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске 
сту ди је, Бе о град, 2004.

7)  http://www.jat.com/
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де сти на ци јом све та на пет кон ти не на та, пре во зе ћи го ди шње 5 ми-
ли о на пут ни ка и 46 хи ља да то на ро бе.

Упо ре ђе ње ЈАТ-а са оста лим ре дов ним и на ци о нал ним пре-
во зни ци ма у све ту и Евро пи по ка зу је да је кра јем 80-тих го ди на 
про шлог ве ка ЈАТ по оби му са о бра ћа ја био ран ги ран при бли жно у 
пр вој тре ћи ни (31. ме сто у све ту) на ли сти та да шњих 112 чла ни ца 
ИАТА и на по ло ви ни ли сте (12. ме сто у Евро пи) ме ђу та да шњим 
21 чла ном АЕА. ЈАТ је био члан Ме ђу на род не асо ци ја ци је за авио 
тран спорт (InternationalAirTransportAssociation) од 1961. го ди не 
а члан Европ ска асо ци ја ци ја авио-пре во зни ка (AssociationofEuro-
peanAirlines) од 1971. го ди не. У од но су на оста ле ре дов не ком-
па ни је из зе ма ља ју го и сточ не Евро пе, ЈАТ је имао нај са вре ме ни ју 
фло ту и нај ве ћи обим са о бра ћа ја по сле грч ког OlympicAirlines.

По чет ком де ве де се тих го ди на сле ди нај те жи пе ри од у по сле-
рат ној исто ри ји бив ше Ју го сла ви је - рат, рас пад зе мље и санк ци је 
ко је су се пр во и нај те же од ра жа ва ле упра во на на ци о нал ног ави-
о пре во зи о ца. Убр зо по сле по чет них тра гич них де ша ва ња ЈАТ се 
вра тио на тр жи ште и по чео да хва та ко рак са све том. Већ 1994. 
об но вио је де сти на ци је и кре нуо у но ву епо ху свог раз во ја, озна че-
ну бор бом за оп ста нак на свет ском не бу. Сва ке го ди не ре зул та ти су 
би ли све бо љи, да би 2006. го ди не ЈАТ пре ве зао 1.207.712 пут ни ка, 
3556 то на ро бе и 689 то на по ште и пр ви пут по сле 1991. по зи тив но 
за вр шио по слов ну го ди ну, са не то до бит ком од 3,8 ми ли о на евра.8)

Та бе ла 3. Обим ре дов ног пре во за АЕА ком па ни ја из ју го и сточ не 
Евро пе у 1989. го ди не

(из вор:Б. Кр стић, Љ. Сте па но вић, Авио-саобраћајутурбуленцијама-некиеле-
ментизаформирањеваздухопловнеполитике, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат-

ске сту ди је, Бе о град, 2004.)
8)  http://www.jat.com/
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4.ПОЈАВАНИСКОТАРИФНИХАВИО-ПРЕВОЗНИКА

На по чет ку 21. ве ка, си ту а ци ја је бит но про ме ње на на свет ском 
авио-тр жи шту. Свет ски и европ ски авио-са о бра ћај се по оби му 
удво стру чио, али је у мно го ме из ме нио и сво ју струк ту ру, а кон ку-
рен ци ја је из у зет но по о штре на. Дра ма тич не про ме не су на ста ле и 
у ју го и сточ ној Евро пи.

На про сто ру бив ше СФРЈ је на ста ло ви ше др жа ва ко је има ју 
сво је на ци о нал не авио-ком па ни је и авио тр жи ште је ис пар це ли-
са но. Од ре дов них пре во зни кау Ср би ји је остао ЈАТ са ве ли ким 
про бле ми ма због сма ње ног тр жи шта, уна за ђен ви ше го ди шњим 
ем бар гом на са о бра ћај и су спен зи јом са рад ње са за пад ним зе мља-
ма. Ме ђу тим по ја ви ла се још јед на ве ли ка прет ња на тр жи шту 
авио-услу га на ци о нал ној авио-ком па ни ји, а то су ни ско та риф не 
авио-ком па ни је.

Ни ско та риф не авио-ком па ни је (low-cost companies, low-cost
carriers–LCC) се нај лак ше мо гу де фи ни са ти као авио-ком па ни је 
ко је по слу ју на ре ла тив но крат ким ру та ма, у од ре ђе ним ре ги о ни ма 
и ко је не ну де ни ка кве до дат не услу ге.9) Основ на иде ја lowcostле та 
се на ла зи у са мом име ну - ни ско та риф ни лет, брз и си гу ран пре воз 
до од ре ди шта уз при сту пач ну це ну. Оно што је нај бит ни је је то 
да са ма без бед ност ле та и пут ни ка ни је угро же на сма ње њем це не. 
За све ле то ве се при ме њу је про пи са на ре гу ла ти ва Европ ске уни је 
(оста ле ре ги је нпр, Аме ри ка и Ка на да има ју сво је про пи се ко ји се 
та ко ђе по шту ју).10)

По ја ва ни ско та риф них авио-пре во зни ка се ве зу је за ли бе ра-
ли за ци ју ва зду шног пре во за то ком 80-их и по себ но то ком 90-их 
го ди на про шлог ве ка, ка да се по че ле да се осни ва ју ни ско та риф не 
авио ком па ни је. У то вре ме мно го број ни на ци о нал ни пре во зни-
ци (кон вен ци о нал ни авио-пре во зни ци), ко ји су по пра ви лу би ли 
у др жав ном вла сни штву, по сло ва ли су са ви со ким тро шко ви ма и 
ни ском фре квен ци јом ле то ва. Ула зак на тр жи ште ни ско та риф них
пре во зни ка је до ве ло до бо ље по ве за но сти из ме ђу аеро дро ма (де-
сти на ци ја), ни жих це на ле то ва и ве ће фре квен ци је ле то ва.11) 
9)  Оп шир ни је у Air Tran sport Gro up, Euro pe’s Low-cost Air li nes, Cran fi eld Uni ver sity, Cran-

fi eld, 2000.
10) О то ме ви де ти Euro pean air tran sport po li ci es – the need for a truly „One Sky Euro pe“; Co-

un cil of Euro pe – Com mit tee on Eco no mic Af fa irs and De ve lop ment; Ju ne 2000.
11) С. Аћимовић, „Од националних авио превозника до low cost компанија – Ефекти 

успешне промене маркетинг стратегије”, Маркетинг, 2009, број 3, стр. 145-154.
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На чин по сло ва ња да на шњих ни ско та риф них авио ком па ни ја 
по ста вљен је у САД-у са ула ском ком па ни је SouthwestAirlines још 
1967. го ди не на тр жи ште. Успех ре ги о нал не авио ком па ни је Sout-
hwestAirlines је по стиг нут ни ским це на ма и уки да ју ћим лук су зом 
(са мно го ма ње услу га и ком фо ра за пут ни ке). 

По след њих два де се так го ди на на го то во свим тр жи шти ма (по-
себ но Евро пе и САД) осни ва ли су се lowcostавио-ком па ни је, ко је 
има ју дру га чи ју по слов ну стра те ги ју у од но су на кла сич не, на ци-
о нал не авио-пре во зни ке. Са по ступ ком ли бе ра ли за ци је, тј. при ме-
ном „Спо ра зу ма о отво ре ном не бу“ (OpenSkyAgreement уго во ра) 
по ве ћа ва се тр жи шно уче шће, као и про фит ни ско та риф них авио-
ком па ни ја.

Ин тер кон ти нен тал ни спо ра зум „Отво ре но не бо“ сту пио је на 
сна гу 30. мар та 2008. го ди не. Да нас је Спо ра зу мом пред ви ђе но да 
све авио-ком па ни је, ко је има ју ин те рес мо гу да ле те из Евро пе у 
САД са би ло ког аеро дро ма из Европ ске уни је, а не са мо са аеро-
дро ма из ма тич них зе ма ља, чи ме се зна чај но по ве ћа ва сте пен кон-
ку рен ци је и до дат но ли бе ра ли зу је си стем фор ми ра ња це на на јед-
ној ре ла ци ји.12) 

У по ре ђе њу са тр жи штем Се вер не Аме ри ке где је уче шће low
costком па ни ја око 30%, у Евро пи 28%, у Ази ји је тр жи шно уче шће 
око 9% и пред ста вља ве ли ки по тен ци јал за раз вој ни ско та риф них 
пре во зни ка.13)

Та бе ла 4. Нај по зна ти је свет ске ни ско та риф не авио-ком па ни је

ЕВРО ПА САД АФРИ КА АЗИ ЈА БЛИСКИ
ИСТОК

RyanA ir So ut hwest 
Air li nes Ku lu la Air Asia – Ma le zi ja Ja ze e ra

EasyJet West jet Man go No kA ir - Taj land Air Ara bia
Ma ersk 
Air Jazz Iti me Ti ger Air ways Sin-

ga po re
AirO ne Vi va Aero bus Spring Air - Ki na
Wiz zA ir Jet Blue Lion Air- In do ne zi ja

(из вор: EURO CON TROL, Fo re cast Mo ni tor, No vem ber 2008.)
12) Опширније видети С. Аћимовић, “Од националних авио превозника до low cost 

компанија – Ефекти успешне промене маркетинг стратегије“, Маркетинг, 2009, број 3, 
стр. 145-154.

13) EUROCONTROL, Forecast Monitor, November 2008.
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5.ПОСЛОВНИМОДЕЛИНИСКОТАРИФНИХ
АВИО-КОМПАНИЈА

Екс трем но ни ске це не ко је ну де ни ско та риф не авио-ком па-
ни је при вла че све ви ше пут ни ка и од вла че их од авио-ком па ни ја 
са пот пу ном услу гом (на ци о нал не авио-ком па ни је). Јед на од нај-
ве ћих пред но сти ни ско та риф них авио-ком па ни ја ле жи у њи хо вом 
point-to-point (од тач ке до тач ке – од аеро дро ма до аеро дро ма) на-
чи ну пу то ва ња. Ди рект ним пу то ва њи ма на крат ко трај ним ле то ви-
ма по ве ћа ва се ко ри сност и упо тре ба ави о на, при том ели ми ни шу 
се по тре бе за до дат ним услу га ма ко је се ина че оче ку ју на ду жим 
ре ла ци ја ма, а при том је и шан са гу бље ња пр тља га све де на на ми-
ни мум.

Ни жи тро шко ви рад не сна ге су још је дан у ни зу ви да сма ње-
ња тро шко ва у по ре ђе њу с кон вен ци о нал ним пре во зни ци ма. Пре-
ма ис тра жи ва њи ма пи ло ти low cost авио-ком па ни ја у про се ку ле те 
25% вре ме на ви ше од пи ло та на ци о нал них авио-ком па ни ја. Осим 
ду жег ле те ња, пи ло ти и по са да има ју ма ње вре ме на за од мор и оба-
вља ју још не ке до дат не за дат ке - пла ни ра ње ле та, над гле да ње уто-
ва ра ко фе ра и то че ња го ри ва, чи шће ње ави о на и сл. Сма ње ње тро-
шко ва осо бља укљу чу је и outsourcing свих не ле тач ких ду жно сти.14) 

Из бор low cost авио-ком па ни ја да спа ја ју не за гу ше не аеро-
дро ме мо же се про ту ма чи ти као оп ти мал на упо тре ба сло бод ног 
ка па ци те та аеро дро ма. Би ра ју ћи се кун дар не аеро дро ме вре ме на 
укр ца ва ња, тех нич ког пре гле да, то че ња го ри ва итд. су ма ња што 
је ре зул тат ма њег про ме та на аеро дро му. Ти ме се оси гу ра ва мак-
си мал на упо тре ба ави о на. Ни ско та риф не авио-ком па ни је за ка зу ју 
ле то ве ве ћи ном ра но ују тро или ка сно уве че да би из бе гли за гу ше-
ња на фре квент ни јим аеро дро ми ма и ис ко ри сти ли ни же тро шко ве 
сле та ња.

Из вор сма ње ња тро шко ва пред ста вља и ко ри снич ка on-board 
uslu ga (услу ге у ави о ну). Ни ско та риф не ком па ни је не оси гу ра ва ју 
бес плат ну хра ну и пи ће, већ их про да ју пут ни ци ма. Пр тљаг се до-
бро кон тро ли ше, обич но је до зво љен је дан ко мад пре да ног пр тља-
га и је дан руч ног, при че му је мак си мал на те жи на ма ња не го код 
кон вен ци о нал них пре во зни ка. До дат ни пр тљаг се на пла ћу је (обич-
14)  S. Ste i ner, A Vi do vić, R. Škur la, Impactoflow-costairlinesontheEuropeanairtransport

market, Fa culty of Tran sport and Traf fic sci en ces, Za greb, 1998.
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но пре ма те жи ни). На тај на чин се до би ја до да тан при ход, а при 
том се сма њу је и вре ме ра да са catering слу жба ма на аеро дро му.15) 

Упо тре бом са мо јед ног ти па ави о на уве ли ко се сма њу ју тро-
шко ви одр жа ва ња, сер ви си ра ња и обу ке по са де. Ни ско та риф не 
авио-ком па ни је ну де са мо јед ну кла су без мо гућ но сти ре зер ва ци је 
се ди шта, чи ме се под сти чу пут ни ци да се сме сте што ра ни је и та-
ко сма ње вре ме ко је ави он про ве де на зе мљи. Још јед на пред ност 
ле жи у checkin-у пут ни ка (при ја вљи ва ње пут ни ка на аеро дро му), 
ко ји је мно го јед но став ни ји због уки да ња ка ра та. До вољ но је по-
ја ви ти се на шал те ру са па со шем и бро јем ре зер ва ци је. Ви ше од 
97% ка ра та low cost авио-ком па ни је про да ју пу тем Ин тер не та, за-
о би ла зе ћи при том про да ју пу тем по сред ни ка (ту ри стич ких аген-
ци ја, ре зер ва ци о них си сте ма) и на тај на чин се из бе га ва пла ћа ње 
про ви зи је.16) 

Ни жи тро шко ви и ве ћа по пу ње ност се ди шта у ави о ну омо гу-
ћа ва ју ни ско бу џет ним авио-ком па ни ја ма да по ну де и 50-70% ни же 
це не од тра ди ци о на лих авио-ком па ни ја. Про сеч на це на кар те ни-
ско бу џет них авио-ком па ни ја на кон ти нен тал ним ле то ви ма (из ме ђу 
де сти на ци ја у Евро пи) из но си од 50 до 100 еура (чак и ма ње) на-
спрам 180-200 евра код на ци о нал них авио-ком па ни ја.17) 

По слов ни кон цепт ко ји нај че шће прак ти ку ју ни ско бу џет не 
авио-ком па ни је:18)

– је дин стве на пут нич ка кла са;
– је дин стве ни мо дел ави о на (нај че шће AirbusA320 или Boeing
737);

– ми ни мал ни сет до дат не опре ме у ави о ну;
– је дин стве на це на ка ра та (кар та у јед ном сме ру из но си тач но 

по ло ви ну це не по врат ног пу то ва ња, це на кар те се по ве ћа ва 
сра змер но по ве ћа њу по пу ње но сти ави о на, а по себ но се на-
гра ђу ју ра не ре зер ва ци је ка ра та);

15)  Ви ди R. Do ga nis, TheAirlineBusinessinthe21stCentury, Ro u tle ge, Lon don, 2001, pp. 
174-185.

16)  Ви ди T. Co i es, M.C. Hall, “Ef fec ti vely pla ning and ma na ging Euro pean air port ca pa city”, 
InternationalBusinessandTourism, Ro u tled ge, 2008, pp. 60-75.

17)  Пре ма World Air Tran sport Sta ti stics; IATA; 2002. www.iata.org – In ter na ti o nal Air Tran-
sport As so ci a tion (Ме ђу на род но удру же ње за ва зду шни са о бра ћај)

18)  Оп шир ни је ви ди С. Аћи мо вић, „Од на ци о нал них авио пре во зни ка до low cost ком па-
ни ја – Ефек ти успе шне про ме не мар ке тинг стра те ги је”, Маркетинг, 2009, бр. 3, стр. 
145-154.
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– ко ри шће ње јеф ти ни јих, се кун дар них аеро дро ма, ко ји су по-
не кад уда ље ни и до 100 ки ло ме та ра од са ме де сти на ци је;

– по ла сци у ра ним ју тар њим или ка сним ве чер њим са ти ма ка-
ко би се из бе гла ка шње ња и ис ко ри сти ли ни жи тро шко ви 
по ле та ња и сле та ња ави о на;

– по јед но ста вље не ру те (нај че шће ди рект ни ле то ви, без тран-
сфе ра у ве ли ким авио чво ри шти ма, чи ме се сма њу је и ри зик 
из гу бље ног пр тља га);

– те жи ште на ди рект ној про да ји ка ра та (по себ но пре ко Ин-
тер не та, чи ме се из бе га ва ју тро шко ви и про ви зи је пут нич-
ким аген ци ја ма и ре зер ва ци о ном си сте ми ма);

– из бе га ва ње пру жа ња по себ них услу га пут ни ци ма (не слу же 
се бес плат ни обро ци);

– на пла ћи ва ње до дат них услу га (чу ва ње пр тља га, при о ри тет-
но укр ца ва ње, хра на и пи ће у ави о ну итд.);

Све ви ше на ци о нал них авио-пре во зни ка под при ти ском же-
сто ке кон ку рен ци је ни ско та риф них авио-ком па ни ја по че ла је да 
усва ја прин ци пе по сло ва ња low cost пре во зни ка. Као од го вор на 
по слов не мо де ле мно ге на ци о нал не авио-ком па ни је су отво ри ли 
ћер ке фир ме ко је пот пу но по слу ју по прин ци пи ма ра да ни ско та-
риф них авио ком па ни ја (нпр. Lufthansa је осно ва ла Germenwings, 
BritishAirways ком па ни ју Go итд.) Та ко ђе од го вор кон вен ци о на лих 
авио-ком па ни ја је сте њи хо во удру жи ва ње у али јан се, ка ко би се 
сма њи ли тро шко ви, пре све га код пре ла ма ња тран спор та на да ле-
ким де сти на ци ја ма при пре ла ску са јед ног на дру ги лет. Мо же се 
за кљу чи ти да раз ли ке у по сло ва њу кон вен ци о нал них и ни ско та-
риф них авио-ком па ни ја по ла ко не ста ју.

Та бе ла 5. Ин ди ка то ри про дук тив но сти ни ско та риф них  
авио-ком па ни ја

КОМ ПА-
НИ ЈА

ПО ПУ ЊЕ НОСТ 
АВИ О НА

ДНЕВНИ
БРОЈЛЕТО-

ВА
РУТЕ БРОЈЛЕ-

ТЕЛИЦА

Ryana ir 81.2% 1099 712 166
Easyjet 83.3% 1045 340 163
Nor we gi an 80% 200 140 36
Flybe 75% 520 163 69
Clic ka ir 68.9% 150 55 25
Tran sa via 76.3% 90 90 34
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Wiz zA ir 85% 62 117 18
Ster ling 75% 137 124 26
Jet2 81% 104 90 30
Sky Euro pe 75% 107 77 15
Myair 67% 41 42 12
Sve ri gefly 80% 54 14 9

(из вор: EL FAA - The Euro pean Low Fa res Air li ne As so ci a tion)

Та бе ла 6. По зи ци је ни ско та риф них авио ком па ни ја у Евро пи 
(пре ма бро ју ле то ва из ве де них у јед ној не де љи – по да ци из 2008. 

го ди не)
По зи-
ци ја Авио пре во зник Ле то ви Се ди шта Ру те

1 Ryana ir 7,639 1,443,771 1,222
2 Easyjet 6,534 1,026,519 639
3 Air Ber lin ( LCC-seg ment ) 3,485 543,420 330
4 Flybe 3,047 238,714 300
5 Nor we gi an 1,564 239,294 287
6 Aer Lin gus 1,439 272,993 167
7 Ger man wings 1,434 206,496 252
8 Me ri di a na 1,122 149,548 104
9 TU Ifly ( LCC-seg ment ) 1,093 171,492 230
10 Vu e ling 1,036 186,480 114

(из вор: De utsches Zen trum für Luft und Ra um fa hrt)

Ни ско та риф не авио-ком па ни је су дра стич но про ме ни ле и мар-
ке тинг при ступ на тр жи шту авио-пре во за, што им је кон ти ну и ра но 
уна пре ђи ва ло тр жи шну по зи ци ју и по слов не ре зул та те. Про ме не 
у мар ке тинг стра те ги ја ма low cost ком па ни ја би ле су ре во лу ци о-
нар не и у пра вом сми слу ре чи су по сле ди ца пре по зна ва ња ре ал них 
по тре ба кли је на та ко ји ко ри сте услу ге авио пре во за. Успех ни ско-
та риф них авио-пре во зни ка све ви ше те ра на ци о нал не авио-ком па-
ни је да сво је ин стру мен те мар ке тин га при ла го ђа ва ју но вом мо де лу 
по сло ва ња.

Eлементи мар ке тинг мик са (7п) ни ско та риф них авио ком па-
ни ја:19)

Цена – фор ми ра на на пра ви ли ма еко но ми је оби ма;

19)  Пре ма С. Аћи мо вић, „Од на ци о нал них авио пре во зни ка до low cost ком па ни ја – Ефек-
ти успе шне про ме не мар ке тинг стра те ги је”, Маркетинг, 2009, број 3, стр. 145-154.
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Услуга (про из вод) – основ на услу га је са мо пре воз, све дру го 
се по себ но пла ћа по же љи пут ни ка;

Процес услуживања – ши рок спек тар мар ке тин шких по вољ-
но сти (нпр. че ки ра ње од ку ће, ку по ви на ка ра та по сред ством 
Ин тер не та);

Услужни амбијент – ко ри шће ње уда ље них, ма ње фре квент-
них аеро дро ма, лак ши ула зак за ли ни је но ве ком па ни је, ма-
ње пре се да ња, ма њи број ти по ва ави о на у фло ти (че сто је-
дан) итд;

Људи – Мак си мал не уште де на не ле тач ком осо бљу (outsour-
cing);

Канали дистрибуције– мак си мал но фа во ри зо ва ње Ин тер нет 
бу ки ра ња и про да је ка ра та;

Интегрисанекомуникације – углав ном по сред ством Ин тер не-
та, ко ри шће ње ави о на као ре клам ног па ноа (и спо ља и уну-
тра);

6.ДОЛАЗАКНИСКОТАРИФНИХАВИО-КОМПАНИЈА
УСРБИЈУ

У по чет ку тр жи ште Ју го и сточ не Евро пе био је не ин те ре сан тан 
сег мент за ве ћи ну ни ско та риф них авио-пре во зни ка. Пр ва озбиљ на 
при су ства low cost ком па ни ја у ре ги о ну се бе ле жи у ве ли ким гра-
до ви ма и ту ри стич ким цен три ма, пре све га за пад них др жа ва ре ги-
је, оних код ко јих су ви зна ли бе ра ли за ци ја и про цес при сту па ња 
Европ ској уни ји би ли бр жи. 

Пут ни ци из Ср би је то ком прет ход них го ди на су пла ћа ли ску-
пље услу ге авио пре во за због ду го го ди шњег од ла га ња ре струк ту-
ри ра ња не ка да, у европ ским раз ме ра ма ре спек та бил не, а у ме ђу-
вре ме ну го то во пот пу но по ср ну ле на ци о нал не ави о ком па ни је ЈАТ. 
У ме ђу вре ме ну, че ка ју ћи бо ља вре ме на на ши пут ни ци у же љи да 
ле те јеф ти ни је су од ла зи ли на аеро дро ме у ре ги о ну (нај ви ше у Бу-
дим пе шту). 

Оче ки ва ло се да ће отва ра ње не ба из над Ср би је у зна чај ни-
јој ме ри на сту пи ти са про це сом ви зне ли бе ра ли за ци је, ко ји се де-
сио кра јем 2009. го ди не. Ду го го ди шњи при ти сак од стра не не ких 
ни ско та риф них авио-ком па ни ја и про цес убр за ног при бли жа ва ња 
Ср би је Европ ској уни ји је под ста као ва зду хо плов не вла сти да у ме-
ђу вре ме ну одо бре ле то ве не ким ни ско та риф ним пре во зни ци ма, а 
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да дру ге по зо ву да уђу на тр жи ште Ср би је. Пр ви кван ти та тив ни 
по да ци го во ре у при лог то ме да је са мо про мет пут ни ка на Бе о-
град ском аеро дро му Ни ко ла Те сла у по след њем ме се цу 2009. го ди-
не и пр вом ме се цу 2010. го ди не по ве ћан за 20% у од но су на исти 
пе ри од про шле го ди не.

Сва ка ко ће при су ство и по ну да ни ско та риф них авио-ком па ни-
ја под сти ца ти пу то ва ња у Ср би ју и из Ср би је, а умно го ме по мо ћи 
и гра ђа ни ма Ср би је да лак ше, бр же и знат но јеф ти ни је пу ту ју. Low 
cost ком па ни је по ла ко отва ра ју све европ ске де сти на ци је за гра ђа-
не Ср би је, де лом ди рект но из Бе о гра да и Ни ша, де лом пре ко Те ми-
шва ра и Со фи је.

Ме ђу пр вим low cost ком па ни ја ма у Ср би ји ко је су по че ле да 
ле те су Germanwings и NorwegianAir. Germanwings, пр ва low cost 
ави о ком па ни ја ко ја је по че ла да по слу је на те ри то ри ји Ср би је, за 
че ти ри го ди не оба вља ња ле то ва из на ше зе мље пре ве зла је ви ше 
од 300.000 пут ни ка. За пр вих пет ме се ци ове го ди не, пре ве зе но је 
32.000, а циљ им је да до кра ја го ди не ци фра по ра сте на 79.000 
пут ни ка. Про сеч на по пу ње ност ави о на на ле то ви ма је 80%. Ger-
manwings ле ти из Бе о гра да ка 16 европ ских де сти на ци ја (Лон дон, 
Бер лин, Бар се ло на, Беч, Сток холм итд.). Ком па ни ја NorwegianAir 
ле ти у 11 де сти на ци ја Евро пе. Од кра ја 2009. го ди не ка да се Ср би-
ја на шла на бе лој Шен ген ли сти, по че ли су пре го во ри и са дру гим 
ни ско та риф ним авио-ком па ни ја ма. Ле то ви ма ђар ског Malev-a (на-
ци о нал на авио-ком па ни ја) и Vizair-a по че ли су да се од ви ја ју на 
ре ла ци ји Бе о град – Бу дим пе шта. Ита ли јан ски WindJet ус по ста вио 
је ли ни ју Бо ло ња - Ниш и то је је ди на low cost ком па ни ја ко ја је 
уве ла ли ни ју за аеро дром “Кон стан тин Ве ли ки“ у Ни шу. По чет ком 
го ди не је и ком па ни ја FlyNiki iz Бе ча уве ла ни ско та риф не ле то ве 
на ре ла ци ји Бе о град – Беч. Ита ли јан ска ави о ком па ни ја AirVallee 
на ја ви ла је да ће по кре ну ти ре дов ну ави он ску ли ни ју из ме ђу Бе о-
гра да и Ри ми ни ја.

Још не ко ли ко но вих low cost ком па ни ја на ја ви ло је сво је ле-
то ве из Бе о гра да. Дан ска авио ком па ни ја CimberSterling по кре ће 
лет на ре ла ци ји Ко пен ха ген – Бе о град, сло ве нач ка авио ком па ни ја 
AdriaAirways ус по ста вља ле то ве на ре ла ци ји Бе о град - Љу бља на, 
а у на ја ви је и по че так ле то ва AirBaltic-a. 

Тре нут но, на са о бра ћај ној ма пи Ср би је по сто је два ме ђу на род-
на аеро дро ма, “Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду и “Кон стан тин Ве ли ки” 
у Ни шу. Шан су да пре ђу у ту ка те го ри ју има ју и вој ни аеро дро ми 
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“Ба тај ни ца”, “По ни кве” и “Ла ђев ци” али и ва зду шне лу ке Пи лот-
ске ака де ми је у Вр шцу и ло кал не са мо у пра ве у Бо ру, ко ји су тре-
нут но у ка те го ри ји се кун дар них аеро дро ма. Та ко ђе, у на шој зе мљи 
по сто ји још 18 ма њих спорт ских и вој них аеро дро ма. За Бе о град 
нај зна чај ни је је да се за ци вил ни са о бра ћај оспо со би ба тај нич ки 
аеро дром ода кле би ле те ли чар те ри и low cost ком па ни је, а да сур-
чин ски бу де ис кљу чи во за ве ли ке (на ци о нал не) авио-ком па ни је. 

До ла зак ни ско та риф них авио-пре во зни ка и тр жи шна ли бе ра-
ли за ци ја ће мо ти ви са ти и дру ге ре ги о нал не авио ком па ни је да за-
поч ну про цес ре струк ту ри ра ња (CroatiaAirlines и AdriAirlines су то 
већ за по че ли, док тај про цес тек че ка по ред ЈАТ-а и Montenegroa-
irlines).

ЗАКЉУЧАК

До ла ском ни ско та риф них авио-ком па ни ја у Ср би ју су ра но до-
шли до из ра жа ја по зи тив ни ефек ти за пут ни ке. Ме ђу тим по ста-
вља се пи та ње да ли др жа ва тре ба да до зво ли да на ци о нал на авио 
ком па ни ја ЈАТ про пад не? Ди ле ма је та ко ђе и ко јим пу тем тре ба 
ре струк ту ри ра ти од но сно ре ви та ли зо ва ти до ма ћег на ци о нал ног 
пре во зни ка. Сва ка ко нео п ход но је за ЈАТ иза бра ти аде кват ну ком-
би на ци ју по слов них стра те ги ја. Јед на од оп ци ја је и про на ла зак 
стра те шког парт не ра и ула зак ЈАТ-а у не ку ја ку али јан су авио пре-
во зни ка (ра ни је је би ло ре чи да ће ЈАТ као ре ги о нал ни пре во зник 
ући у свет ску али јан су ко ју пред во ди Lufthansa). Спо ми ње се и 
пред у зи ма ње ра ди кал ни јих ме ра, кроз ли кви да ци ју по сто је ће и 
исто вре ме но фор ми ра ње но ве ком па ни је ко ја ће би ти при ла го ђе на 
са да шњем тр жи шту и усло ви ма ко ји на ње му вла да ју.

Да би се про це ни ле мо гућ но сти оп ти мал ног раз во ја авио-са-
о бра ћа ја ге не рал но на тр жи шту Ср би је у на ред ним го ди на ма нео-
п ход но је да се вр ло пре ци зно и сту ди о зно ис пи та ју по тен ци јал не 
мо гућ но сти ва зду шног са о бра ћа ја у окви ру прог но зе оп штег еко-
ном ског и по ли тич ког раз во ја зе мље, као и ме ђу на род ној ин те гра-
ци ји (по себ но ка Европ ској уни ји). У скла ду са та квом ви зи јом 
по тен ци ја ла раз во ја, Ср би ја тре ба да фор ми ра сво ју ва зду хо плов-
ну по ли ти ку и обез бе ди ин сти ту ци о нал не окви ре и ин стру мен те 
за ње но спро во ђе ње у окви ру укуп не еко ном ске, са о бра ћај не и 
раз вој не по ли ти ке зе мље и да се омо гу ћи да се ва зду шни са о бра-
ћај ре струк ту ри ра у скла ду са но вим окол но сти ма, да ис ко ри сти 
по тен ци јал не мо гућ но сти ко је пру жа ло кал но, ре ги о нал но и ме-
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ђу на род но тр жи ште (по го то во тр жи ште Европ ске уни је) и да се 
оспо со би за рав но прав ну кон ку рен ци ју на бу ду ћем ин те гри са ном 
европ ском тр жи шту, ко је ће до не ти но ве раз вој не мо гућ но сти, али 
исто та ко и но ва ис ку ше ња.

BelaMuhi
SERBIANAIRMARKETINNEWECONOMIC-POLITICAL

CONDITIONS–COMINGOFLOWCOSTAIRLINES
Summary

Oneofthemostpropulsivesegmentsofthetransportmar-
ketinthelast20yearsiscertainlytheairservicemarket.
SincethemythofDaedalusandIcarus,thatthemancan
fly, until the firstWright brothers aircraftmodel andup
to today’s supersonic aircraft, air traffic changedmany
forms, but kept the basic purpose,which is that people,
asquicklyascan  safely transport to theirdestinations.
Worldairtraffichasmovedfromtheearlystagesofecono-
micdevelopmentandbecameindependent,sodirectstate
interventionsandinvestmentsaresubsidies(especiallyin
developedcountrieswherethereisaconsolidationofair
traffic).
Serbia(andcountriesintheregion)hasbecomeanintere-
stingmarketformanynationalandlow-costairlinecom-
panies.Thebattleonthismarketsegmentaredeveloping.
Manylargeandfamouscompanieshavealreadyestablis-
hedflights,andmanyhaveannouncedtheirpresence.This
paperpresentsthemainfeaturesofbusinessmodelsair-
linecompanies,withthefocusontheSerbianmarketand
theairlinepolicyintheoveralleconomic,transportation
anddevelopmentpoliciesofthecountry.
Keywords:lowcostairlines,nationalairlines,themarket
forairservices
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