
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ С. СТУДИЈЕ                    УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМ. САОБРАЋАЈА 

 

Назив предмета:  ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У 
МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Шифра предмета: 21112 
Број ЕСПБ: 8 
Наставник: Вуковић С. Влатко 
Сарадник:  Васић Д. Небојша 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Циљ изучавања предмета је да студенти овладају знањима из области међународне регулативе у области 
друмског саобраћаја. 

Исход предмета:   

Оспособљавање студената за примену Међународних правних аката из области саобраћаја при вршењу 
саобраћајно-транспортне услуге. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: Основне карактеристике и општа питања транспортног права. Друмски транспорт робе. 
Међународни друмски транспорт на основу TIR карнета.  Конвенција о саобраћају на путевима, уводне 
напомене, кратак садржај конвенције, обавезе земаља потписница Конвенције. Конвенција о саобраћајним 
знаковима на путевима, уводне напомене, кратак садржај конвенције, споразуми који су претходили и који 
допуњују Конвенцију. Европски споразум о главним међународним саобраћајним артеријама, уводне напомене, 
кратак садржај конвенције, Декларација која је претходила Споразуму. Конвенција о уговору за међународни 
превоз робе друмом (CMR), уводне напомене, кратак садржај Конвенције. Конвенција о уговору о међународном 
превозу путника и пртљага путевима, уводне напомене, кратак саджај Конвенције. Споразум о минималним 
условима за издавање и важност возачких дозвола. Европски споразум о раду посада на возилима која обављају 
међународни транспорт робе, уводне напомене, кратак садржај Споразума.   

Практична настава: Опште карактеристике транспорта-појам и значај. Правна регулатива у транспорту. 
Анализа примене. Конвенције о саобраћају на путевима у нашој земљи. Анализа примене. Конвенције о 
саобраћајним знаковима на путевима у нашој земљи. Анализа примене Европског споразума о главним 
међународним саобраћајним артеријама у нашој земљи. Примена конвенција о уговору за међународни превоз 
робе друмом (CMR). Примена Конвенције о уговору о међународном превозу путника и пртљага путевима. 
Примена Споразума о минималнимм условима за издавање и важност возачких дозвола у нашој земљи. Примена 
Европског споразума о раду посада на возилима која обављају међународни транспорт робе. 
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Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

3 3 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, дискусије, вежбе (самостални и групни радови), семинарски рад, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит - 
Практична настава - Усмени испит 40 
Колоквијум-и 30   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 
 
 
 
 
 


