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Циљ предмета 

Упознавање студената са економијом саобраћајне делатности као самосталне привредне гране али и 

транспортне делатности, као основне и/или споредне делатности предузећа. 

Исход предмета  

Препознавање одредница модерне, тржишно засноване економске политике и стратегије у оквиру 

саобраћаја и овладавање вештинама за третман транспортних трошкова као значајног сегмента 

трошкова за привреду у целини али и за скоро свако предузеће. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Карактер саобраћаја као самосталне области друштвене производње. Видови и врсте саобраћаја и 

њихове економске карактеристике. Саобраћај као фактор развоја привреде и друштва. Предвиђање 

тражње-обима превоза. Трошкови и цена коштања транспортних услуга. Трошкови инфраструктуре у 

саобраћају. Формирање и политика цена у саобраћају. Утицај транспортних трошкова на привреду и 

цене робе. Степен и карактеристике развоја саобраћаја у свету и Србији. Саобраћајно тржиште. 

Саобраћајна политика Србије. Стратегија развоја саобраћаја у Србији. Међународни транспорт и 

шпедиција. Транспорт и логистика. 

Практична настава  

Конкретизација појмова и концепата изложених на прадавањима на часовима вежби; 

Литература  

Препоручена литература:  

1. Божић, В., Аћимовић, С., Мијушковић, В. (2020). Економија саобраћаја (4. издање), Економски 

факултет универзитета у Београду Центар за издавачку делатност, Београд. 

2. Божић, В., Новаковић, С. (2002). Економија саобраћаја: са елементима логистике, Економски 

факултет, Београд. 

Помоћна литература: 

1. Војводић, С., Ћојбашић, М., Грујић, М. (2001). Економика железничког саобраћаја, Желнид, Београд, 

2001. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења 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, (2) полагање 2 колоквијума, (3) израда семинарског 

рада/студије случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 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 

 

  


