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Циљ предмета
Стицање знања релевантних за процесе управљања саобраћајем у целини, посебно са становишта
специфичности услуга. Акценат се даје на процесе из целине саобраћајних средстава са једне стране, а
са друге са аспеката инфраструктуре.
Исход предмета
Овладавање знањима и способностима за ефикасно управљање и регулисање у свим видовима
саобраћаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теорија о менаџменту у саобраћају; Управљање, неопходност саобраћајне организације; Менаџерске
функције на различитим организационим нивоима; Менаџерско планирање у саобраћају; Разлике
између управљања и менаџмента; Стратешки менаџмент; Управљање чиниоцима безбедности у
друмском саобраћају; Модел управљања чиниоцима безбедности друмског саобраћаја; Контрола
саобраћаја; Контрола менаџмент функција; Начела контроле чинилаца безбедности друмског
саобраћаја; Носиоци контроле чинилаца безбедности друмског саобраћаја; Унутрашња контрола
саобраћајног предузећа; Појам и подела стратегије безбедности друмског саобраћаја; Елементи и врсте
стратегије; Суштинска разлика између развијених и неразвијених земаља у управљању друмским
саобраћајем; Стратегија развоја саобраћаја; Саобраћајна политика.
Практична настава
Разрада теоријских концепата на вежбама у малим групама – до 25 студената. Дискусија и излагање
реферата о саржајима теоријске наставе.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, обрада студија случаја, семинарски радови и њихова презентација, дискусије и
консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
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

