
Студијски програм/студијски програми: Аеронаутика
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Наставник (Презиме, средње слово, име): Балтезаревић Н. Весна
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Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета јесте упознавање студената са појмом и предметом који обухвата
изучавање ваздушног саобраћаја и ваздухопловних правила и прописа; акценат је на
изворима, посебно конвенцијама ICAO, европским ваздухопловним стандардима и
прописима, правима, обавезама и одговорностима у будућем професионалном раду.
Исход предмета
Исход предмета јесу усвојена знања и оспособљеност студента за разумевање и
примену знања из основа ваздушног соабраћаја и ваздухопловних правила и прописа
у свом раду.
Садржај предмета - Теоријска настава:
Увод у предмет; Транспортни систем земље/регије; Подсистем ваздушног саобраћаја
као интегрални део ширег транспортног система; Основни делови система; Основне
карактеристике, технолошки задаци и тенденције развоја; Принципи понуде и
тражње; Законодавство; Конвенције ICAO; ICAO организација; Делови конвенције;
Суверенитет, Територија, Летење преко територије земље потписнице, Слетање на
аеродромима са царинском службом; Примена ваздухопловног права; Ваздухопловна
правила и прописи; Регулација начина уласка у земљу потписницу; Трагање за
ваздухопловима; Олакшавање формалности; Царина и улазне процедуре; Документи
који се морају носити у ваздухоплову; Употреба авионске радио станице; Дозвола
пловидбености, Дозволе и овлашћења ваздухопловног особља, Препознавање дозвола
и сертификата, Путни дневници; Ограничења у погледу превоза терета; Ограничења
употребе фотографске опреме; Прилагођавање међународних стандарда и
процедура; Превођење дозвола овлашћења; Признавање преведених дозвола и
лиценци; Националне и регистрационе ознаке; ЈАА Правила и прописи; Здружене
Ваздухопловне Власти (ЈАА) правила и прописи (ЈАР); JAR-FCL Општи захтеви; JAR-FCL
Ученик пилот; JAR-FCL Дозвола спортског пилота); JAR-FCL Оспособљење за летење по
инструментима;JAR-FCL Упис типа и класе; JAR-FCL Инструкторска звања;
Практична настава:
Вежбе прате теме које се обрађују на предавањима, интерактивне
радионице, студије случаја, индивидуалне презентације.
Литература:
Стаљин Д., (2001): Збирка ваздухопловних прописа, Финансијски водич, Београд
Трајковић М., (1999): Међународно ваздухопловно право, Правни факултет, Београд
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
30

Вежбе:3
0

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе Мултимедијална предавања, вежбе прате теме које се
обрађују на предавањима, дискусије, интерактивни метод, анализа студије случаја,
презентација семинарских радова.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 15 писмени испит 30
практична настава 15 усмени испит
колоквијум-и 30 ..........
израда и презентација
семинарских радова
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http://megatrend.edu.rs/student/wp-content/uploads/2019/07/Vesna_srp..pdf

