
Табела 5.2. Спецификација предмета 

ПРВА ГОДИНА – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ  

Назив предмета: OСНОВЕ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА  

Наставник/наставници: др Милан Станковић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Упис на прву годину студија 

Циљ предмета 

Увођење студената заинтересованих за област менаџмента у саобраћају у основне елементе 

саобраћајног система,  врсте и видове саобраћаја и његов историјски развој и могућности кроз 

цивилизацијска достигнућа у синергијском ефекту техничких и друштвених наука. 

Исход предмета  

Стечена знања о садржају, елементима и функцијама возних саобраћајних средстава, инфраструктуре у 

копненом, ваздушном и водном саобраћају.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основе саобраћајно-транспортне делатности Појам, значај, врсте и видови саобраћаја. Структура саобр. 

услуга. Принципи организације саобраћаја и транспорта. Организација саобр. службе. Историјски 

развој саобраћаја Историјски развој друмског, шинског, водног и ваздушног саобраћаја. Историјски 

развој поштанско-телекомуникационог саобраћаја. Саобраћајно транспортна средства саобраћајна 

средства друмског, железничког, водног, ваздушноги поштанско-телекомуникационог саобраћаја. 

Средства унутрашњег транспорта. Терминали  Терминали у друмском, железничком, водном, 

ваздушном и поштанско-телекомуникационом саобраћају. Складишта. Саобраћајно транспортни путеви 

Путеви  у друмском, железничком, водном, ваздушном и поштанско-телекомуникационом саобраћају. 

Комбиновани транспорт Технологија транспорта пакетне, палетизиране и робе у контејнерима. 

Одржавање саобраћајних средстава и инфраструктуре Одржавање саобраћајних средстава у друмском, 

железничком, водном, ваздушном и поштанско-телекомуникационом саобраћају. Погонска енергија и 

уређаји. 

Практична настава  

Део практичне наставе из овог предмета се реализује на вежбама, а део кроз дискусију и излагање 

реферата о садржајима теоријске наставе кроз семинарске радове и њихове демонстрације на јавном 

часу-јавној одбрани.  

Литература  
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Помоћна литература: 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 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 испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 5/5   

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 

 

  


