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Циљ предмета 

Овладавање основним теоријским и практичним знањима у безбедности саобраћаја, анализа 

безбедности саобраћаја, , елементи активне и пасивне безбедности, кампања безбедности саобраћаја, 

утицај брзина на безбедност саобраћаја. 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен  да квантификује степен безбедности саобраћаја на одређеној локацији, да 

примени одговарајуће мере елемената активне и пасивне системе заштите возила, возача, пута, околине,  

да дефинише улогу вештака саобраћајне струке у вештачењу саобраћајних незгода, да дефинише време 

реаговања система возач-возило, да дефинишу основне елементе кампања као део система мера у 

безбедности саобраћаја, да дефинише основне утицаје брзина на безбедност саобраћаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам безбедности саобраћаја, Анализа безбедности саобраћаја, Елементи активне и пасивне 

безбедности саобраћаја, Узроци саобраћајних незгода, Безбедност у различитим видовима и гранама 

саобраћаја, Безбедност у друмском саобраћају, Утицај брзине на безбедност саобраћаја, Увиђај 

саобраћајних незгода,  Налаз и мишљење вештака и улога вештака саобраћајно-техничке струке, 

Кампање у безбедности саобраћаја, Значај, место и улога вештачења у саобраћају,, Вештачење 

саобраћајне незгоде, Анализе мерења у безбедности, Безбедносни аспекти везани за транспорт опасних 

материја. 

Практична настава  

Овај вид наставе се реализује конкретизацијом, односно демонстрацијом теоријских концепата на 

часовима вежби кроз дискусију и излагање реферата о садржајима теоријске наставе. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

- Облици наставе: (1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – 

колоквијални испит, (2) усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - 

Обавеза студената: (1) присуствовање предавањима и вежбама, и (2) израда семинарског рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

  


