
 
 
 

Спецификацијапредметазакњигупредмета 

Студијскипрограм  Мастер академске студије права 
Изборноподручје (модул)   
Врста и нивостудија  Мастер академске студије 
Називпредмета  Саобраћајно право 
Наставник (запредавања)  Проф. др Видоје Спасић 
Наставник/сарадник (завежбе)  Проф. др Видоје Спасић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статуспредмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

 Предмет Саобраћајно право има за циљ постизање научне 
способности и академских вештина у разумевању правних питања 
из материје транспорта. Методолошки и садржајно је структуиран 
на начин који студентима дипломских академских студија 
омогућава темељно познавање правних решења која чине суштину 
и специфичност  правног регулисања статусних облика и уговорних 
модалитета саобраћаја као привредне делатности 

 
Исход 
предмета 

 Стицање општих и посебних знања о правном регулисању 
делатности транспорта и специфичностима појединих видова 
саобраћаја. Стицање знања о многобројним међународним и 
домаћим изворима саобраћајног права. као прописа 
lexspecijalisза сваки вид саобраћаја и правним односима који 
настају у делатности саобраћаја односно који настају 
закључивањем уговора о превозу робе и пртљагау појединим 
видовимасаобраћаја 

 
Садржајпредмета 
Теоријска 
настава 

 Саобраћајно право представља скуп правних норми које уређују 
правне аспекте саобраћајне делатности у привредним    односима.     
Област    саобраћајног    права уређена је бројним међународним 
изворима права-конвенцијама, којима се уређују различити видови 
саобраћаја (поморски, ваздушни копнени друмски, поштански) 
Закључивањем уговора о превозу настаје више правних односа: 
један је правни однос између пошиљаоца-наручиоца превоза и 
превозиоца, други је правни однос између превозиоца и примаоца 
пошиљке који није ни у каквом уговорном односу са превозиоцем 
али врло често из уговора који су закључили пошиљалац и 
превозилац, за примаоца настају обавезе из таквог уговора. Овај 
правни однос је камен спотицања у правној теорији и судској 
пракси који се посебно проучава у саобраћајном праву са циљем 



да се одгонетне питање како је могуће да се закључивањем 
уговора између два лица створи обавеза затреће лице које у њему 
није учествовало. Поред тога, проучавањем се долази до сазнања о 
одговорности уговорних страна из уговора о превозу, пре свега 
превозиоца за кршење уговорних обавеза (губитак или оштећење 
пошиљке примљене на превоз, закашњење са превозом, повреде 
или смрти путника у току превоза и сл.) 

 
Практичнанастава 
(вежбе, ДОН, 
студијскиистражи
ва-чкирад) 

Вежбе, 
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова 

студената), 
Индивидуалне консултације, 
Истраживачки пројекти студената 
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Бројчасоваактивненаставенедељнотокомсеместра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијскиистраживачкирад Осталичасови 
          

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања 
 Вежбе 
 Колоквијуми 
 Тестови 
 Истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама) 
 Индивидуалне консултације 
 Часови семинара (презентација семинарскох радова студената) 
 

Оценазнања (максималнибројпоена 100) 
Предиспитнеобавезе поена Завршнииспит поена 
активност у току 
предавања 

 0 - 15 писменииспит   

практичнанастава  0 - 20 усменииспит  50 
колоквијуми  0 - 8     
семинари  0 - 7     
Списактемапонедељама 



1     Појам, предмет и метод проучавања 
саобраћајног права;  
Међународни, национални и аутономни 
извори саобраћајног права; 
Правозне исправе; 
Возарина; 
Правни положај примаоца робе; 
Одговорност транспортера; 
Општа начела о организацији саобраћаја: 
Правни режим превозног средства; 
Међународне саобраћајне организације; 
Царинске олакшице у међународном 
транспорту; 
Врсте транспорта; 
 

Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 15-46  

 

2     Поморски саобраћај 
Појам, поморског права 
Карактеристике поморског права 
Извори поморског права: закони, обичаји, 
лучке узансе, конвенције, судска пракса и 
правна теорија 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 47-63  

 
 

3     Појам брода 
Индивидуализација брода 
Државна припадност брода 
Име и упис брода 
Способност и баждарење  брода 
Бродске исправе и књиге 
Луке и пристаништа 
 
Први тест: обухвата теме и питања која су 
била предмет наставе 

 
 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 64-77  

 
 

4     Стварна права на броду 
Својина на броду 
Хипотека и остала стварна права на броду 
Уговори о искоришћавању бродова:појам, 
субјекти, класификација и правни извора 
Презентација семинраских радова 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 78-101  

 
 

5     Уговори о превозу ствари бродом 
Битни елементи, форма и историјат уговора о 
превозу ствари 
Подела уговора о превозу ствари морем 
Бродарски уговор 
Возарски уговор 
Испуњење уговора о превозу робе бродом 
Општи појам испуњења уговора 
Укрцавање робе 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 102-132  

 
 

6     Теретница у поморској и унутрашњој 
пловидби 
Појам и правна природа теретнице 
Врсте теретнице 
Елементи теретнице 
Улога теретнице 
Издавање теретнице 
Превоз ствари (робе) 
Искрцавање и предаја ствари (робе) 
примаоцу 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 133-149  

 
 

7     Одговорност у пловидбеном праву 
Опште ограничење одговорности у 
пловидбеном праву 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 



Ratio legis општег ограничења одговорности 
Решења права Републике Србије 
Фонд ограничене одговорности 
Одговорност бродара за терет: основи 
одговорности 
Претпоставке за наступање одговорности 
бродара по основу уговора о превозу 
Искључење одговорности бродара 
 
Колоквијум: студенти припремају 
области Саобраћајног права које су биле 
теме наставе, дискусије и презентација 
семинарских радова, закључно са седмом 
недељом 
 
 

Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 150-174  

 
 

8     Уговор о превозу путника и пртљага морем 
и унутрашњим пловним путевима 
Уговор о тегљењу 
Уговор о поморској агенцијиа 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 175-199  
 

9     Појам и подела хаварија 
Извори права 
Појам заједничке хаварије 
Услови за постојање заједничке хаварије 
Ликвидација заједничких хаварија 
Судар бродова 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 200-224 

 
 

10     Саобраћај у унутрашњој пловидби 
Речни, језерски и каналски саобраћај 
Уговори о превозу унутрашњим воденим 
путевима: појам и значај 
Правно регулисање саобраћаја на Дунаву 
Врсте речног превоза 
Одговорност бродара за терет и закашњење 
у унутрашњој пловидби 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 233-244  

 
 

11     Железнички саобраћај 
Економска улога железничког саобраћаја 
Међународно правно регулисање 
железничког саобраћаја 
Организација железничког саобраћаја 
Правни режим железничких превозних 
путева и железниучких возила 
Правни положај железничког транспортера 
Врсте железничког превоза 
Међународни железнички товарни лист 
Уговори о превозу робежелезницом 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, ДрДушанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 245-280 

12     Друмски саобраћај: економска улога и значај 
Правни положај друмског транспортера 
Правни режим возила и путева у друмском 
саобраћају 
Међународни друмски товарни лист 
Карнет ТИР 
Уговор о друмском превозу робе: појам, 
врсте, закључење, права и обавезе уговарача 
 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 289-323  
 

13     Ваздушни саобраћај: економска улога и 
значај 
Појам, карактеристике и извори 
ваздухопловног права 
Појам и врсте међународног ваздушног 
транспорта 

Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, стр. 329-368 
 



  
14     Уговори о ваздушном превозу  

Врсте уговора о ваздушном превозу 
Уговор о ваздушном превоз робе 
Уговор о ваздушном превозу пртљага 
Уговор о вазушном превозу путника 
Одговорност ваздушног транспортера 
Презентација семинарских радова  и 
истраживачких пројеката студената 
 

 Др Славко Царић; Др Ивица 
Јанковец; Др Миодраг 
Трајковић, Др Душанка 
Ђурђев: Саобраћајно право, 
Нови Сад 2004, 369-402 
 

15     Уговори о директном и комбинованом 
превозу робе 
ФБЛ-ФИАТА коносман за комбиновани 
транспорт 
Шпедиција: значај, особине и привредне 
функције 
Упоредноправно регулисање шпедиције 
Осигурање шпедиције 
Одговорност и искључење одговорности 
шпедитера 
Уговор о шпедицији: појам, врсте, правна 
природа, права, обавезе и одговорности 
шпедитера 
 

• потписивање индекса 
• провера и уписивање поена 
• евалуација 

 
  

 Др Славко Царић; Др 
Ивица Јанковец; Др 
Миодраг Трајковић, Др 
Душанка Ђурђев: 
Саобраћајно право, Нови 
Сад 2004, стр. 403-421; 432-
452 

 
 

 


