
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ  

Назив предмета: САОБРАЋАЈНО ТРАНСПОРТНО ПРАВО 

Наставник/наставници: др Иван Костадиновић   

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Упис на трећу годину студија 

Циљ предмета 

Упознати студенате са теоријским основама саобраћајног права која ће им, применом правне 

регулативе, омогућити успешно обављање послова менаџера у радној средини након завршених 

студија. 

Исход предмета  

Стицање теоријских знања из области саобраћајно транспортног права  је неопходно за квалитетан 

практичан рад након завршених студија у друштвеним, приватним и јавним предузећима, 

организацијама и институцијама која се баве саобраћајем. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам, предмет и настанак транспортног права, субјект транспортног права, 2. Нормативна 

регулатива у унутрашњем саобраћају-законски прописи, 3. Нормативна регулатива у унутрашњем 

саобраћају-технички прописи, 4. Нормативна регулатива у међународном саобраћају: конвенције, 

уговори, споразуми, 5. Уговори о превозу у путничком и робном саобраћају по појединим видовима 

саобраћаја, 6. Комбиновани  проваз, 7. Уговори у шпедицији из унутрашњег и шпедицију из 

међунсродног права, 8. Шпедитерска, транспортна и друга документа, 9. Уговори и уговорни односи у 

складиштима, 10. Одговорност у превозу: одговорност за настале штете и ванредне догађаје у превозу 

и саобраћају, 11. Појам, значај, суштина и врста царина, 12. Царински прописи, 13. Врсте осигурања, 

14. Транспортно осигурање, 15. Прописи у сродним делатностима  

Практична настава  

Конкретизација теоријских концепата на примерима у предузећима саобраћајног типа. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

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 

 

  


