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Циљ предмета:
Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за
истраживање у области правних и етичких питања у ваздухоплoвству; упознавање са
актуелним темама у области законодавне регулативе и моралних концепата;
Ваздухопловна индустрија је веома регулисан законски сектор, због чега менаџер у
овој области треба да буде упознат са законом и правилима који се односи на
ваздухопловну индустрију.
Исход предмета:
Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и оспособљеност студената да разумеју
сложена правна и етичка питања у ваздухопловству. Оспособљеност да примене
законске прописе у ваздухопловству у пракси, за коришћење база података из области
правних и етичких регулатива у ваздухопловству, да познају националне и
међународне прописе; Оспособљеност да имају добро разумевање регулаторне
структуре ваздухопловства у Републици Србији, да разумеју правне импликације у вези
са различитим ситуацијама ваздухопловству - особље, укључујући пилота-у-команди;
Оспособљеност да компетентно и научно аргументовано дискутује, да истражује и
презентује резултате свог научног рада научној и стручној јавности.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод у предмет; Закон у ваздухопловству;
Правни систем Републике Србије;
Међународни правни систем; Уговорно право у ваздухопловству; Штета; Правила при
запошљавању; Управно право у ваздухопловству; Кривични закон у ваздухопловству;
Привредно право у ваздухопловству; Етика и морал у ваздухопловству; Етички кодекс.
Практична настава:
Вежбе, студије случајева, семинарски радови, дискусија
Литертура:
Michael Milde, International Air Law and ICAO, Eleven International Publishing, 2008
Raymond Speciale, Fundamentals of Aviation Law, McGraw-Hill, 2006.
Paul B. Larsen, John Gillick, Joseph Sweeney Aviation Law: Cases, Laws and Related Sources,
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Број часова активне наставе
Остали
часови
Предавања:
Вежбе: 45
Други облици наставе: 0
45
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
15
усмени испит
30
колоквијум-и
30
израда и презентација
15
укупно 100
семинарских радова

