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Садржај презентације
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• Исход предмета
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часова
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Циљ предмета

Разумевање и овладавање основним 
поставкама и уређеношћу европског 
железничког система, новом улогом 
државе, институцијама, прописима и 
директним учесницима новог тржишног 
амбијента на железници. 

Упознавање, разумевање и овладавање са 
концептом регулаторног система ЕУ и 
Србије, основним појмовима тржишних 
механизама и категорија као што су 
накнаде и уговори државе са железничким 
компанијама, као и међународним 
организацијама које регулишу поједина 
железничка питања и области.
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Исход предмета

Описивање начина на који је  уређен железнички сектор 
као привредне области и улогу институција у њему;

Разликовање и тумачење прописа (закона и подзакона) 
који регулишу транспорт железницом и односе у 
железничком сектору;

Проналажење међународних и домаћих прописа који 
регулишу поједине области железнице;

Препознавање, разумевање и могућност да опише 
различите системе накнада за коришћење 
инфраструктуре и економске принципе на којима се 
заснивају;

Разумевање појма обавезе јавног превоза и системе 
надокнаде у регулисању уговора о ОЈП;

Учествовање у управљању уговорима између државе и 
железничких предузећа

Препознавање међународних међувладиних и других 
организација, њихове надлежности и утицаје

Могућност да упоређује и разликује регулаторне системе 
у железничком сектору
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Садржај предмета

Теоријска настава (1)

• Европски концепт реструктурирања 
железница

• Појам регулаторног система

• Основни појмови, врсте и и 
карактеристике прописа: закони, 
подзаконски акти и други прописи

• Историјски развој и кључне 
директиве ЕУ у области железнице

• Транспортна политика: садржај и 
основни појмови
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Садржај предмета
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Теоријска настава (2)

• Регулаторна тела и друге институције 
железничког сектор

• Лиценце и сертификати за превознике

• Накнаде за коришћење жел. 
инфраструктуре

• Обавеза јавног превоза

• Појам, садржај и управљање уговорима 
између државе и управљача 
инфраструктуре/превозника

• Међународне железничке организације



Садржај предмета

Практична настава (1)

• Анализа структуре и систематике 
закона и појединих подзаконских 
прописа на примерима

• Анализа одабраних делова 
транспортне политике ЕУ

• Карактеристике транспортне 
политике региона и Србије

• Развој ЕУ железничких регулаторних 
тела у времену и историјском 
контексту

• Детаљније упознавање са кључним 
институцијама ЕУ за железнице 
(циљеви, структура и задаци)
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Садржај предмета

Практична настава (2)

• Анализа примера правилника о 
условима за издавање и садржаја 
лиценци и сертификата за превознике

• Примери уговора о коришћењу 
инфраструктуре

• Анализа процедура за доделу 
капацитета инфраструктуре

• Структурна анализа појединих закона 
железничког сектора

• Анализа појединих конвенција и 
споразума у железничком транспорту

• Примери међународних организација, 
њихове улоге, циљеви и предмет рада

18.09.2020. 8



НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

• У току семестра биће организована 3 
теста која имају улогу обезбеђења 
континуитета у учењу и активног 
присуства 

• Студентима који успешно ураде сва три 
(3) теста (остваре више од 50% укупног 
броја бодова на тестовима) признаће се 
писмени испит и директно се 
квалификовати за усмени испит

• Уколико то не постигну полагаће писмени 
испит, такође, у облику теста

• Два обавезна семинарска рада од којих 
један представља кратку анализу једног 
прописа а други шире проучавање једне 
теме из области за коју се студент 
определи
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СТРУКТУРА ОЦЕНЕ

Колоквијуми у 
облику теста (3)

Мах ∑ = 24 поена

Анализа прописа и 
један семинарски 
рад из области по 
слободном избору

6 поена

Активност на 
предавањима и 

вежбама

5 поена

Усмени испит

65 поена
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ЛИТЕРАТУРА-МАТЕРИЈАЛ ЗА 
УЧЕЊЕ И ФОНД ЧАСОВА

Књига Бошковић, Б. (2020), Регулаторни 
систем железничког транспорта, Издавачка 
делатност Саобраћајног факултета у Београду.

Директиве, закони, прописи у .pdf формату

• Фонд часова: 2 часа предавања и 2 часа вежби

• Број ЕСПБ: 5
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НАСТАВНИЦИ НА ПРЕДМЕТУ

Проф. др Бранислав Бошковић
Кабинет 431
b.boskovic@sf.bg.ac.rs

др Мирјана Бугариновић
Кабинет 406
mirab@sf.bg.ac.rs

др Никола Стојадиновић
Кабинет 02
n.stojadinovic@sf.bg.ac.rs
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