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Испитна питања 
 

1) Појам и значај саобраћаја 
2) Врсте саобраћаја 
3) Особине саобраћаја и употребљивост саобраћајних грана 
4) Појам и значај саобраћајног права 
5) Предмет, садржина и метод саобраћајног права 
6) Особине саобраћајног права 
7) Начела саобраћајног права 
8) Извори саобраћајног права и посебно међународни извори 
9) Извори саобраћајног права и посебно домаћи извори 
10) Саобраћајни систем 
11) Чиниоци саобраћаја 
12) Међународне организације у саобраћају 
13) Провоз (транзит) 
14) Извоз услуга превоза 
15) Делови имовинског саобраћајног права 
16) Стварна права на превозним средствима 
17) Уговор о превозу – појам, лица и сврха уговора 
18) Правни извори и природа правила за уговор о превозу 
19) Битни састојци и закључење уговора о превозу 
20) Превозне исправе 
21) Правна природа уговора о превозу 
22) Врсте уговора о превозу 
23) Испуњење и престанак уговора о превозу (повлашћење наручиоца и право на 

одустанак) 
24) Појам уговора о превозу ствари и набрајање обавеза уговорника 
25) Постављање возила као обавезе превозиоца 
26) Пријем ствари као обавезе превозиоца 
27) Преглед ствари – појам, обавезност, трошкови, начин, време, примедбе 
28) Укрцај (утовар) ствари – појам, дужник, ризик, тошкови, време, слагање 
29) Издавање превозне исправе као обавеза превозиоца 
30) Превоз (путовање) – појам, возило, рок испоруке, правац пута, смeтње, чување робе и 

заступање корисника 
31) Извршавање налога 
32) Издавање и искрцај ствари 
33) Предаја ствари примаоцу – појам, правни значај, време, место, начин, преглед, 

одношење, сметње, поузеће 
34) Наручивање возила, предаја ствари и обавештавање превозиоца, као обавезе 

пошиљаоца 
35) Чување ствари у превозу као обавеза пошиљаоца 
36) Исплата превознине као обавеза корисника 
37) Нaграда за додатне услуге, накнада трошкова превозиоца и залога у превозу 
38) Врсте одговорности превозиоца ствари 
39) Особине превозничке одговорности и сужење поља њене примене 
40) Случајеви превозничке одговорности – губитак, оштећење, закашњење, стицај штета 
41) Пооштрење превозничке одговорности 
42) Основ одговорностi превозиоца – појам, значај и врсте 
43) Објективна одговорност превозиоца – појам, услови за наступање и врсте 
44) Разлози ослобођења од објективне одговорности превозиоца 
45) Субјективна одговорност превозиоца  
46) Ослобођење од претпостављене субјективне одговорности  
47) Основ одговорности превозиоца по гранама саобраћаја 
48) Рецептна и скриптурна одговорност превозиоца 
49) Олакшано искључење одговорности превозиоца 
50) Ограничење одговорности превозиоца – основни појмови, начини ограничења, врсте и 

начини одређивање границе 
51) Ограничење одговорности ограничењем висине штете 
52) Ограничење одговорности делом имовине превозиоца 



53) Обрачунска јединица границе одговорности превозиоца ствари 
54) Неограничена одговорност превозиоца ствари 
55) Одговорност превозиоца за помоћнике 
56) Одговорност помоћника превозиоца 
57) Једнострана принудност правила о превозничкој одговорности 
58) Утврђивање штете на ствари у превозу – појам, значај, начини 
59) Накнада штете – особености у саобраћају, облик, предмет, утврђивање висине штете 
60) Остваривање права на накнаду штете од превозиоца – вансудско намирење и 

застарелост 
61) Одговорност пошиљаоца 
62) Сложени превози 
63) Збирни превоз 
64) Превоз путем стварног превозиоца 
65) Двојни превоз – појам, структура односа, права, обавезе и одговорност превозиоца 
66) Узастопни превоз – појам, разграничење, терминологија, организовање, учесници и 

структура односа 
67) Одговорност превозилаца и регрес у узастопном превозу 
68) Мешовити превоз – појам, назив, уговор, контејнеризација и тешкоће 
69) Предузетник и системи одговорности у мешовитом превозу 
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