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Назив предмета:  ПРЕВЕНТИВА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И 
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ 

Шифра предмета: 21122 
Број ЕСПБ: 6 
Наставник: Станојевић Т. Предраг  
Сарадник:  Васић Д. Небојша 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Изучавање појавних облика и узрока саобраћајних незгода. Усвајање и развијање знања о сложености и 
могућностима примене мера друштвеног механизма у превенцији и спречавању саобраћајних незгода. 
Изучавање различитих могућности контроле у саобраћају, као једног од важнијих превентивних фактора. 
Могућност провере ефеката спроведених мера на превенцији саобраћајних незгода. Стицање знања о 
врстама, методологији спровођења и ефектима различитих мера на основне факторе безбедности 
саобраћаја. 

Исход предмета:   

Оспособљавање студената за учешће у организовања и изградњи друштвеног механизма, који би имао 
могућност успостављања ефикасније контроле над негативним појавама у саобраћају, са посебним освртом 
на саобраћајне незгоде. Могућност стручног сагледавања сложеног система односа примене мера 
безбедности саобраћаја и промене основних параметара безбедности саобраћаја. Стицање знања о развоју и 
методологији примене широког спектра мера безбедности саобраћаја. Стицање знања о ефектима, 
трошковима и евалуацији ефеката мера безбедности саобраћаја. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Стратегија и тактика спречавања саобраћајних незгода. Организација друштва на 
спречавању саобраћајних незгода. Методика и тактика спречавања саобраћајних незгода. Отпорност узрока 
саобраћајних незгода на мере друштвене интервенције. Трошкови смањења саобраћајних незгода. Мере 
друштвене интервенције у области безбедности саобраћаја. Реаговање друштва у области безбедности 
саобраћаја.  
Практична настава: Појам и врсте мера безбедности саобраћаја. Мере усмерене према човеку. Мере 
усмерене према путевима. Мере усмерене према возилима. Остале мере. Утицај мера на безбедност 
саобраћаја (број и последице саобраћајних незгода). Методологија планирања и примене мера безбедности 
саобраћаја. Ефекти мера безбедности саобраћаја. Трошкови мера безбедности саобраћаја. Вредновање мера 
безбедности саобраћаја. 
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Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

4 4 0 0 0 
Методе извођења наставе:  

Предавања, аудиторне и рачунске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит /
Практична настава 10 Усмени испит 50 
Колоквијум-и /   
Семинарски рад 30   
Укупно 50 Укупно 50 
 
 


