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Циљ предмета:
Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за
истраживање у области тржишта услуга ваздушног саобраћаја. Упознавање са
основним принципима понуде и тражње у ваздушном саобраћају, конкурентношћу и
квалитетом услуга у ваздушном саобраћају. Упознавање са методама анализе и
моделовања тражжње за услугама у оквиру сегмената превоза путника различитих
категорија и cargo превоза. Развој и примена модела за потребе оцене потреба за
превозом у будућности.
Исход предмета:
Усвојена теоријска знања и оспособљеност студената за разумевање и препознавање
основних категорија у свери понуде и потражње за услугама превоза у ваздушном
саобраћају; оспособљавање за уочавањем, анализом и верификацијом основних
генератора тражње за услугама у ваздушном саобраћају; оспособљавање за израду
различитих модела којима се описује и анализира тражња за услугама као и њена
предикција у будућности.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод и основне дефдиниције; разумевање законитости „понуда-тражња“ у ваздушном
саобраћају; препознавање облика тражње за услугама у појединим деловима система
ваздушног саобраћаја (контрола летења, аеродромска инфраструктура-унутрашњи
садржаји пристанишног комплекса); моделовање тражње у појединим деловима
система; примена модела за оцену тражње за услугама у будућности.
Практична настава:
Вежбе, студије случајева, семинарски радови, дискусија,
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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 15 писмени испит
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијум-и 20
израда семинарског рада 20 укупно 100
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