
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) 
НАДЛЕЖНОСТ СУДОВА – значај надлежности судова у саобраћају, надлежност у 

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

саобраћају (предмет уређивања, одлучујуће чињенице, искључива 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, ограничење одговорности), право регреса (особена правила, поједине гране 

саобраћаја), наплата и деоба превознине 


