
 
 
 

Спецификацијапредметазакњигупредмета 

Студијскипрограм Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборноподручје (модул)   
Врста и нивостудија Мастер академске студије 

II 
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.) 
 

Практичнанаст
ава (вежбе, 
ДОН, 
студијскиистра
жива-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 
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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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


