
 Ваздухопловно право – представљање предмета 

 

Предмет „Ваздухопловно право“ изборни је предмет који се слуша у V семестру на 

ваздушном одсеку Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.  

Овај предмет изучава се са циљем упознавања слушалаца са појмом и предметом 

ваздухопловног права, изворима, посебно међународним конвенцијама, уговорима, 

правима и обавезама и одговорностима које настају из уговора у ваздухопловном праву. 

Очекивани резултат је савлађивање правне регулативе у области ваздухопловног 

саобраћаја и транспорта. У оквиру курса предвиђена је и имплементација правних 

института у области ваздухопловог права на практичну примену – израда транспортних 

уговора.  

Најбољи показатељ практичне корисности избора овог предмета су искуства старијих 

колега након запослења у струци и сусрета са бројним правним питањима која се 

очекивало да могу да реше, а пре свега познавањем уговорног права у овој области. Не 

треба посебно спомињати милионске вредности спорова за одштету након саобраћајних 

незгода у ваздухопловству, који се могу решавати само уз добро познавање 

ваздухопловног права. 

Садржај предмета обухавата више тема теоријске наставе, као и вежбе које тематски прате 

наставне јединице са предавања.  

Теме теоријске наставе су: 

- Појам и предмет ваздухопловног права 

- Карактеристике ваздухопловног права 

- Извори ваздухопловног права 

- Правни режим ваздушне пловидбе, аеродрома, ваздухоплова и правни положај 

ваздушног транспортера 

- Појам и врсте међународног ваздушног транспорта путника 

- Појам и врсте уговора у ваздушном превозу 

- Уговор о чартеру у ваздухопловном праву 

- Субјективна и ограничена одговорност међународног ваздушног транспортера према 

путницима 

- Одговорност међународног ваздушног транспортера за закашњење путника 



- Ослобађање међународног ваздушног транспортера од одговорности према путницима 

- Неограничена одговорност међународног ваздушног транспортера према путницима 

- Објективна одговорност међународног ваздушног транспортера  

- Отмице и друга међународна кривична дела против безбедности цивилног 

ваздухопловства 

- Европско комунитарно ваздухопловно право 

- Ваздухопловно право и екологија саобраћаја 

 

Предвиђено је и излагање семинарских радова на тему по избору и израда транспортних 

уговора. 

 

Испит се полаже у писменој форми, а постоји и могућност парцијалног полагања испита 

путем 3 колоквијума. 
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