
 

 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: САОБРАЋАЈ 

Дипломске академске студије (мастер) 

 

Модул: Mенаџмент и економија у транспорту и комуникацијама         

      ДЕО I                                              ШКОЛСКА ГОДИНА 2021/2022. 

ЧАС/ДАН ПОНЕДЕЉАК С УТОРАК С СРЕДА С ЧЕТВРТАК С ПЕТАК С 

8.15 – 9.00       
Управљање пројектима и 

инвестицијама у 

транспорту и 

комуникацијама 

ННД 

ИМК и односи са јавношћу у 

транспорту 
ННД 

9.15 -10.00   

Географија 

транспортних система 
ННД 

  
Географија 

транспортних система 
ННД 

10.15 -11.00 
Менаџмент квалитета у 

транспорту и 

комуникацијама 

ННД 

Стратешки менаџмент у 

транспорту и 

комуникацијама 

ННД 

Управљање пројектима и 

инвест. у транс. и ком. ННД Транспортна политика. ННД 

11.15 -12.00 
Интегрисане маркетинг 

комуникације и односи са 

јавношћу у транспорту 

ННД 

Управљање пројектима и 

инвест. у транс. и ком. 
ННД 

12.15 -13.00 

Транспортна економика ННД Транспортна политика ННД 13.15 -14.00   
Стратешки менаџмент у 

транспорту и комуник. 
ННД 

14.15 -15.00   Транспортна политика ННД 

Инжењерска 

економија у транспорту и 

комуникацијама/ 

ННД 15.15 -16.00   Транспортна економика ННД 

Пројектовање организације 

у транспорту и 

комуникацијама 

ННД 
Квант. менаџ. меоде. у 

транс. и ком. 
ННД 16.15 -17.00 

Менаџмент у транспорту 

и комуникацијама 
ННД 

Менаџмент у транс. и ком ННД 

17.15 -18.00   Инжењерска 

економија у транспорту и 

комуникацијама 

ННД 

18.15 -19.00   
Пројектовање организације у 

транс. и ком. 
ННД 

Квант. менаџ. меоде. у транс. и 
ком. 

ННД 

19.15 -20.00           

20.15 -21.00   

Вишекритеријумско 

одлучивање 
ННД 

      

21.15-22.00 
Вишекритеријумско 

одлучивање 
ННД 

      

22.15-23.00       

 Предавања  Вежбе  Изборни предмет      
 

НАПОМЕНЕ:   

 ННД – Настава на даљину, (обавезна пријава на e-learning сервису: https://master.sf.bg.ac.rs/) 

 Све консултације у вези са предметима обављаће се у терминима часова 

https://master.sf.bg.ac.rs/


 

 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: САОБРАЋАЈ 

Дипломске академске студије (мастер) 

 

Модул: Mенаџмент и економија у транспорту и комуникацијама        

  

ДЕО II*                               ШКОЛСКА ГОДИНА 2021/2022. 

ЧАС/ДАН ПОНЕДЕЉАК С УТОРАК С СРЕДА С ЧЕТВРТАК С ПЕТАК С 

8.15 – 9.00           

9.15 -10.00   

Политика електронских 

комуникација у ЕУ 
ННД 

    Правна регулатива 

транспорта и заштите 

животне средине 

ННД 

10.15 -11.00   Међународни менаџмент у 

транспорту и 

комуникацијама 

ННД 
  

11.15 -12.00     Правна регулатива 

транспорта и заштите 

животне средине 

ННД 
12.15 -13.00 Управљање пословним 

процесима у транспорту и 

комуникацијама 

ННД 

Глобалне комуникације ННД 

Међународни менаџмент у 

транспорту и 

комуникацијама 

ННД 

  

13.15 -14.00 Финансијски менаџмент у 

транспорту и 

комуникацијама 

ННД 
Софтверски алати Big Data 

аналитике 
ННД 

14.15 -15.00 
Основи система 

транспорта путника 
ННД 

Управљање пословним 

процесима у транспорту и 

комуникацијама 

ННД 

15.15 -16.00 Глобалне комуникације ННД Финансијски менаџмент у 

транспорту и 

комуникацијама 

ННД 

  

16.15 -17.00 
Основи система 

транспорта путника 
ННД 

  
Страни језик у транспорту 

и комуникацијама 
ННД 

  

17.15 -18.00       

18.15 -19.00     
Страни језик у 

 трансп. и комуник. 
ННД     

19.15 -20.00           

 Предавања  Вежбе  Изборни предмет      
 

НАПОМЕНЕ:   

          * Настава на предметима из распореда ДЕО II одвијаће се након завршетка наставе на предметима из распореда ДЕО I у договору са предметним 

наставницима  

 ННД – Настава на даљину, (обавезна пријава на e-learning сервису: https://master.sf.bg.ac.rs/) 

 Све консултације у вези са предметима обављаће се у терминима часова 

 

https://master.sf.bg.ac.rs/

