
ПРАВО ПУНИЧКОГ САОБРАЋАЈА 

 

Студијски програм : мастер академске студије 

Назив предмета:  Право путничког саобраћаја 

Наставник:  др Мирко Васиљевић, др Небојша Јовановић, др Мирјана Радовић, др 

Светислав Јанковић 

Статус предмета: изборни предмет у оквиру трговинскоправног модула 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ предмета: стицање продубљеног знања о правном режиму саобраћаја уопште и 

његових грана посебно, као што су поморски, речни, ваздушни, железнички и друмски. При 

томе, је нагласак на организационом и имовинскоправном режиму саобраћаја, а не и 

безбедносном режиму. У погледу имовинскоправног режима предмет проучавања је уговор о 

превозу путника и, с њим у вези, превоз пртљага, а не и превоз робе. 

Исход предмета оспособљавање студената за бављење уговорима о превозу и другим 

питањима саобраћајног права у науци и пракси, не само у земљи него и свуда у свету, пошто је 

саобраћјано право најуедначенија грана права у свету  

Садржај предмета: 

 

УВОД У САОБРАЋАЈНО ПРАВО 

САОБРАЋАЈ – појам, значај, назив, врсте, особине, употребљивост саобраћајних грана, 

САОБРАЋАЈНО ПРАВО – појам, значај, назив, предмет, садржина, метод, особине, начела, 

место у систему права, извори (врсте, међународни извори, домаћи извори) 

 

ЈАВНО САОБРАЋАЈНО ПРАВО 

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА – сабораћајни систем, чиниоци саобраћаја (врсте, 

саобраћајнице, превозна средства, саобраћајна средишта, превозиоци), организација 

домаћег саобраћаја, организација међународног саобраћаја (уводна разматрања, 

међународне организације у саобраћају, провоз /транзит/, извоз услуга превоза) 

ЦАРИНЕ У САОБРАЋАЈУ – појам и врсте царина, повластице за возила, царине у 

међународном саобраћају (Истанбулска конвенција, царнинске повластице, систем обезбеђења) 
НАДЛЕЖНОСТ СУДОВА – значај надлежности судова у саобраћају, надлежност у домаћем 

саобраћају (стварна, месна и уговарање надлежности), недлежност у међународном саобраћају 

(предмет уређивања, одлучујуће чињенице, искуљива надлежност домаћег суда), судски 

имунитет 

 
ИМОВИНСКО САОБРАЋАЈНО ПРАВО 

 
УВОДНА РАЗМАТРАЊА, ДЕЛОВИ, СТВАРНА ПРАВА 

 

УГОВОРИ О ПРЕВОЗУ – појам уговора, лица код уговора, сврха уговора, природа правила, 

битни састојци уговора, закључење уговора, превозне исправе, особине уговора, правна 

природа уговора (основна разматрања, трговинскоправна природа?, грађанскоправно 

порекло?), врсте уговора, испуњење уговора, престанак уговора (повлашћење наручиоца, право 

на одустанак) 

 

УГОВОР О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 
Основна учења - Појам и структура односа, Однос са превозом ствари, Особености у 

односу на превоз ствари,  

Права и аобавезе - Обавезе превозиоца, Обавезе путника, Право на одустанак, Путна 

карта 

Одоговрност превозиоца путника - Основна разматрања, Случајеви и трајање 



превозничке одговорности,  Основ одговорности за смрт и повреду путника (Системи 

успостављања основа, Систем двојног основа) 

Ограничење одговорности - Начин одређивања границе, Границе по гранама саобраћаја, 

Неограничена одговорност 

Одговорност за помоћнике и одговорност помоћника 

Остваривање права на одштету - Захтев за одштету, Застарелост права на одштету 

Појачана заштита путника од поремаћаја у превозу - Значај посебног правног 

уређивања, Потреба за појачаном правном заштитом, Извори права, Поремећаји у превозу, 

Основ одговорности, Примена заштитног права, Права путника у појачаној заштити, Поступак 

остваривања права 

Одговорност путника 

 

УГОВОР О ПРЕВОЗУ ПРТЉАГА 
Уводна разматрања - Појам уговора и правни извори, Однос са другим уговорима, 

Битни састојци уговора, Закључење уговора,    Пртљажница 

Права и обавезе - Обавезе превозиоца, Обавезе и права путника, 

Одговорност превозиоца - Два правна режима, Одговорност за ручни пртљаг, 

Одговорност за регистровани пртљаг 

Остваривање права на одштету  -  Редослед радњи, Захтев за накнаду штете 

(приговор, Застарелост права на одштету 

Одговорност путника 

 

ПРЕВОЗ СА ВИШЕ ПРЕВОЗИЛАЦА – сложени превози, збирни превоз, превоз путем 

стварног превозиоца 

двојни превоз - појам и структура односа, разграничења од сличних превоза, права, 

обавезе и одговнорност превозиоца (три односа – однос у главном превозу, однос у допунском 

превозу, однос корисника главног превоза са допунским превозиоцем) 

узастопни превоз – појам, разграничење и терминологија, организовање, учесници и 

структура односа, одговорност превозиоца (основна правила, одговорност у превозу путника по 

гранама превоза, одговорност у превозу ствари по гранама превоза, ограничење одговорности), 

право регреса (особена правила, поједине гране саобраћаја), наплата и деоба превознине 

 

Литература: 

Обавезна; 

Небојша Јовановић, Саобраћајно право (општи део), Правни факултет Универзитета 

у Београду, Београд, 2017 (делови обухваћен програмом) 

Допунска (необавезна): 

1) Миодраг Трајковић, Поморско право, Мисао, Београд, 2004. или касније издање; 

2) Мирко Васиљевић, Трговинско право, Београд, 2011 (или касније издање) – уговори 

о превозу путника у железничком, друмском, ваздушном и мешовитом превозу 

3) Nebojša Jovanović, Transport Law of Serbia, International Encyclopedia of Laws, Kluwer 

Law International (gen. editor prof. dr R. Blanpain), The Hague, Holland, 2016. 

4) Бранко Јакаша, Уџбеник пловидбеног права, Загреб, 1983. 

5) Бранко Јакаша, Копнено и зрачно саобраћајно право, Загреб, 1969 

6) Борислав Ивошевић, Саобраћајно право,Београд, 2005.  

7) Небојша Јовановић: 

• Наутичка (навигациона) грешка као разлог искључења превозиочеве 

одговорности за штету, Привредниправни приручник, Удружење правника 

у привреди Југославије, Београд, бр. 7-8/1992 

• Посебни разлози ослобођења од одговорности речног превозиоца робе – 

случајеви посебних опасности, Анали Правног факултета у Београду, 

Правни факултет у Београду, Београд, бр. 5/1992 

• Ликвидација заједничке хаварије, Право и привреда, Удружење правника 

у привреди Југославије, Београд, бр. 1-2/1993 



• Појам заједничке хаварије и услови за њено наступање, Право и 

привреда, Удружење правника у привреди Југославије, Београд, бр. 5-

6/1994 

• Рецептна и скриптурна одговорност бродара за губитак и оштећење робе, 

Право и привреда, Удружење правника у привреди Југославије, Београд, 

бр. 11-12/1995 

• Општи начин ограничења од одговорности речног превозиоца робе, 

Правни живот, Удружење правника Југославије, Београд, бр. 10-11/1995 

• Одговорност пловидбеног превозиоца за радње помоћника, Право и 

привреда, Удружење правника у привреди Југославије, Београд, бр. 3 - 

4/2000 

• Типични случајеви заједничке хаварије по међународним и домаћим 

правилима, Право и привреда, Удружење правника у привреди 

Југославије, Београд, бр. 1 - 2/2001 

• Одговорност предузетника мешовитог превоза робе, Право и привреда, 

Удружење правника у привреди Југославије, Београд, бр. 1-4/04 

8) Друшанка Ђурђев, Превоз путника морем, Правни живот, Београд,   

                                    бр.11/2004 

   9) Јанковић Светислав 

                               * Одговорност ваздухопловног превозиоца за штете које путник претрпи     

                                    услед оштећења здравља за време превоза, а које није узроковано незгодом   

                                 на ваздухоплову, Право и привреда, бр. 7-9/2013. 

      * Опште ограничење одговорности у унутрашњој пловидби, Право и  

         привреда 7–9/2014 

      *  Одговорност железнице за закашњење у предаји робе, Право и привреда,  

         бр. 7-9/2016. 

      * Неограничена одговорност превозиоца, Анали Правног факултета  

         Универзитета у Београду, бр. 2/2018 

10) Ана Павловић, Искључење уговорне одговорности бродара у унутрашњој 

пловидби, Право и привреда, Београд, бр. 1-3/2003 

 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава:  15 Практична настава:  нема 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

настава-предавања 30 усмени испит 70 

студијска група -   

Вежбе - 

колоквијуми  - 

успешно одбрањен семинарски рад           - 

остале активности по оцени 

испитивача 

          - 

 

 


