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МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ ЗА ДРУМСКИ
Шифра предмета: 12524
САОБРАЋАЈУ
Број ЕСПБ: 6
Вуковић С. Влатко
Наставник:
Вуковић С. Влатко
Сарадник:
Обавезни
Статус предмета:
Нема услова
Услов:
Циљ предмета:
Циљ изучавања предмета је овладавање знањима из области међународне регулативе у области друмског
саобраћаја.
Исход предмета:
Оспособљеност за потпуну примену међународне правне регулативе из области друмског саобраћаја при
обављању превоза путника и робе у међународном друмском саобраћају. Да студент правилно планира и
контролише примену прописа о времену рада и одмора професионалних возача и предузима прописане мере.
Да користи и примењује савремене информационе технологије за контролу реализације тренспортних
задатака.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Конвенција о саобраћају на путевима, уводне напомене, кратак садржај конвенције, обавезе земаља
потписница Конвенције. 2. Конвенција о саобраћајним знаковима на путевима, уводне напомене, кратак
садржај конвенције, споразуми који су претходили и који допуњују Конвенцију. 3. Европски споразум о
главним међународним саобраћајним артеријама, уводне напомене, кратак садржај конвенције. 4.
Европски споразум о раду посада на возилима која обављају међународни транспорт робе и путника. Време
рада и одмора професионалних возача. Примена и употреба дигиталног тахографа. 5. Конвенција о уговору за
међународни превоз робе друмом (CMR). 6. Споразум о међународном превозу кварљивих прехрамбених
производа. 7. АТА карнет. 8. Превоз живих животиња. 9. Конвенција о уговору о међународном превозу
путника и пртљага (CVR). 10. Дозволе у међународном превозу. 11. Споразум о минималним условима за
издавање и важност возачких дозвола. 12. Технички стандарди.
Практична настава:
1. Анализа примене Конвенције о саобраћају на путевима у нашој земљи. 2. Анализа примене Конвенције о
саобраћајним знаковима на путевима у нашој земљи. 3. Анализа примене Европског споразума о главним
међународним саобраћајним артеријама у нашој земљи. 4. Примена Европског споразума о раду посада на
возилима која обављају међународни превоз. 5. Примена конвенција о уговору за међународни превоз робе
друмом (CMR). 6. Примена Конвенције о уговору о међународном превозу путника и пртљага (CVR). 7.
Дозволе у међународном превозу. 8. Технички стандарди.
Литература:
1. Тодоровић, В. (2000). Међународни уговори - књига 6, том I и II - Саобраћај и комуникације, Службени
гласник, Београд.
2. Група аутора. (2008). Савремени друмски превоз, приручник, друго допуњено и измењено издање, Rico
Holding Company, Београд.
3. Пеулић, В., Ранковић, Ж., Хаџић, Д. (2008). Дигитални тахограф и време вожње, приручник, Rico
Holding Company, Бања Лука.
Број часова активне наставе (недељно):
Студијски истраживачки
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Остали часови:
рад:
2
2
0
0
0
Методе извођења наставе:
Предавања ex-катедра уз подршку рачунарских презентација и аудиторне вежбе. Анализа
карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад обухвата
припрему израде, презентацију и јавну одбрану семинарског рада, обавезан за све студенте.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Aктивност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
20
Семинарски рад
20
Укупно
50
Укупно
50

