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Циљ предмета
Циљ предмета јесте упознавање студената са оперативним процедурама код
припреме летења и у току лета; интеракција са окружењем; феномен буке и издувних
гасова; упознавање са процедурама заштите од буке и загађења, имплементација
принципа одрживог развоја; објашњење појма екстерних трошкова саобраћаја са
акцентом на ваздушни саобраћај; упознавање са процедурама код трагања и
спашавања, националним процедурама код испитивања удеса ваздухоплова, општим
процедурама и њиховој примењивости код полетања и слетања идр.; стицање знања о
кршењу ваздухопловних прописа, прекршајним поступцима и казненим поступцима.
Исход предмета
Исход предмета јесу усвојена знања и оспособљеност студента за разумевање и
примену оперативних процедура код припреме летења, у току лета, код полетања и
слетања, процедура код трагања и спашавања, националних процедура код
испитивања удеса ваздухоплова, процедура избегавања буке ваздухоплова; усвојена
знања о кршењу ваздухопловних прописа и последицама које из тога проистичу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у предмет; ICАО Анекс 6, Део II – Рад авиона, Увод, Дефиниције, Општа правила,
Припрема летења и процедуре у току лета, Перформансе и оперативна ограничења,
Инструменти и опрема на авиону, Комуникациона и навигациона опрема, Одржавање,
Летачка посада, Светла за показивање;
ICАО Анекс 12 – Трагање и спашавање, Дефиниције, Фаза узбуњивања, Дужности вође
ваздухоплова (тачке 5.8 и 5.9), Сигнали код трагања и спашавања ( тачке 5.9 и
дадатак А);
Процедуре избегавања буке ваздухоплова загађивања, Опште процедуре,
Применљивост код полетања и слетања; Кршење ваздухопловних прописа,
Прекршајни поступци, Казнени поступци.
Практична настава:
Вежбе прате теме које се обрађују на предавањима, интерактивне
радионице, студије случаја, дискусија (тумачење и примена одредаба
ваздухопловних прописа, процедуре идр.), индивидуалне презентације идр.
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Оцена знања (максимални број поена 100)

http://megatrend.edu.rs/student/wp-content/uploads/2019/07/Miroslav_srp..pdf
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