
Саобраћајно транспортно право – представљање предмета 

 

Предмет „Саобраћајно транспортно право“ изборни је предмет који се слуша у III 

семестру на свим одсецима Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.  

Избор овог предмета представља прилику за изучавање једне од практично најкориснијих 

дисциплина на нашем факултету, а ово потврђују искуства наших дипломаца непосредно 

по запослењу у струци. 

Предмет је намењен студентима нематичних студијских програма, где су уз чињенице 

релевантне за неопходна знања из ове области истакнути и одговарајући подаци из 

области развоја саобраћајно транспортног права.  

Овај предмет изучава се са циљем упознавања слушалаца са основним институтима права, 

саобраћајно транспортног права, грана саобраћаја, шпедиције и осигурања. Очекивани 

резултат је савлађивање основа регулативе у области саобраћаја и транспорта. У оквиру 

курса је предвиђена имплементација правних института у области саобраћаја и транспорта 

на практичну примену – попуњавање саобраћајно-транспортних уговора, формулара, 

хартија од вредности и сл. По завршетку курса студент ће бити способан да самостално 

израђује уговоре из области саобраћаја и транспорта. 

Нема области друштвеног живота која није регулисана правом, а изузетак није ни 

саобраћај. Саобраћајно право чини посебна регулатива за различите гране саобраћаја 

(међународна, национална). Од посебног значаја су уговори о превозу робе и путника који 

су актуелни у различитим гранама саобраћаја. Када превоз не крене по плану и дође до 

штете (на роби или путницима), разматрају се врсте штете, да ли је реч о стварној штети 

или нпр. изгубљеној добити. Оспособљавање за разликовање уговорне и деликтне 

одговорности, као и случајева када превозилац неће одговарати за штету део су задатака 

из овог предмета. Предмет разматрања је и транспортно осигурање, као и бројни ризици, 

уговор о осигурању, његови елементи, као и права и обавезе уговорних страна. 

Садржај предмета обухвата више тема теоријске наставе, као и вежбе које тематски прате 

наставне јединице са предавања.  



Теме теоријске наставе изучавају се у неколико тематских целина: 

- Увод у правну науку 

- Основе саобраћајног права 

- Право у поморској и унутрашњој пловидби 

- Право у железничком саобраћају 

- Право у друмском саобраћају 

- Ваздухопловно право 

- О комбинованом превозу 

- Шпедиција 

- Транспортно осигурање 

 

Предвиђено је и излагање семинарских радова на тему по избору и израда транспортних 

уговора. 

Испит се полаже у форми теста, а у току семестра предвиђен је и колоквијум са циљем 

полагања дела испита. 
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