
САОБРАЋАЈНО ПРАВО 
 

 

Предавања у пролећном семестру школске 2020/2021. године 

 

 

Трећа година основних академских студија (шести семестар) 

 

 

Наставници: 

 

Др Небојша Јовановић, редовни професор Правног факултета 

 

Др Светислав Јанковић, доцент Правног  факултета  

 

 

Литература: 

 

Небојша Јовановић, Саобраћајно право (општи део), Правни 

факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017. 

 

 

 

Место и време одржавања предавања: 

 

Предавања ће се одржавати путем webex апликације на адресама 

за проф.др Небојшу Јовановића: https://ppma.webex.com/meet/nebojsaj и за 

за доц.др Светислава Јанковића: https://ppma.webex.com/meet/jankovic. 

 

 

Предавања ће се одржавати уторком од 11-40 до 13-20 часова (два 

часа недељно – укупно 24 часа у семестру) 

 

 

Напомена: позивају се студенти да се пријаве на интернет 

страницу: https://lms.ius.bg.ac.rs/course/view.php?id=73 на којој ће 

бити доступни материјали за предавања. 

 

 

 

 

https://ppma.webex.com/meet/nebojsaj
https://ppma.webex.com/meet/jankovic
https://lms.ius.bg.ac.rs/course/view.php?id=73


План рада на предавањима 

 

23. фебруар – Увод у Саобраћајно право; Саобраћај - појам, значај, 

назив, врсте и особине, Употребљивост саобраћајних грана; 

Саобраћајно право – појам, значај, назив, предмет, садржина, 

метод, особине, начела, место у систему права и извори 

 

2. март – Јавно саобраћајно право: организација саобраћаја – 

саобраћајни систем, чиниоци саобраћаја, организација домаћег и 

међународног саобраћаја (уводна разматрања, међународне 

организације у саобраћају, превоз (транзит), извоз услуга превоза 

 

9. март – Имовинско саобраћајно право: уводна разматрања, 

делови, стварна права; Уговори о превозу: појам уговора, лица код 

уговора, сврха уговора, природа правила, битни састојци уговора 

 

16. март – Уговори о превозу (наставак): 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) 

 

23. март – Уговор о превозу ствари: појам уговора и обавезе 

уговорника; обавезе превозиоца – постављање возила, пријем 

ствари, преглед ствари, укрцај (утовар), издавање превозне 

исправе, превоз, чување ствари, заступање корисника превоза, 

извршавање налога, издавање ствари, предаја ствари примаоцу 

 

30. март – Обавезе пошиљаоца: наручивање возила, предаја 

ствари, обавештавање превозиоца о пошиљци, чување ствари, 

исплата превознине, награда за додатне услуге, накнада 

трошкова, залога 

 

6. април – Одговорност превозиоца ствари: врсте одговорности, 

особине превозничке одговорности, сужено поље примене, 

случајеви превозничке одговорности (штетни случајеви, губитак 

ствари, оштећење ствари, закашњење, стицај штета), пооштрење 

одговорности 

 

13. април – Одговорност превозиоца ствари (наставак): основ 

одговорности (појам и значај основа, врсте основа), објективна 



одговорност, разлози ослобођења од објективне одговорности, 

субјективна одговорност, ослобођење од претпостављене 

субјективне одговорности, основ одговорности по гранама 

саобраћаја 

 

20. април – Одговорност превозиоца ствари (наставак): рецептна и 

скриптурна одговорност, олакшано искључење одговорности, 

ограничење одговорности (основни појмови, начин ограничења, 

оправдање начела ограничене одговорности, врсте ограничења и 

начини одређивања границе, ограничење висине штете, 

ограничење делом имовине), обрачунска јединица, неограничена 

одговорност 

 

27. април – Одговорност превозиоца (наставак): одговорност за 

помоћнике, одговорност помоћника, једнострана принудност 

правила о превозничкој одговорности, утврђивање штете (појам и 

значај, начини утврђивања штете на ствари), накнада штете 

(особености одштете у саобраћају, облик накнаде штете), предмет 

обавезе накнаде штете, утврђивање висине штете, остваривање 

права на накнаду штете, одговорност пошиљаоца 

 

4. мај – Превоз са више превозилаца: сложени превози, збирни 

превоз, превоз преко стварног превозиоца; Двојни превоз: појам и 

структура односа, разграничење од сличних превоза, права, 

обавезе и одговорност 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 (основна правила, поједине гране саобраћаја), 

наплата и деоба превознине 

 

11. мај – Превоз са више превозилаца (наставак): Мешовити 

превоз: појам, разлог појаве и правни проблеми (контејнеризација, 

тешкоће), правни извори, могући начини решења проблема, 

предузетник,  

 

18. мај - системи одговорности предузетника (систем сопствене 

одговорности, систем мреже, систем јединствене одговорности, 



систем мешовите одговорности), основ предузетникове 

одговорности, искључење одговорности предузетника, трајање 

одговорности, висина одговорности (границе одговорности, 

неограничена одговорност), одговорност за закашњење, 

одговорност за помоћнике, регрес, застарелост и једнострана 

прунудност, мешовити превоз лебделицом 

 

 

НАПОМЕНА: 

Предавања ће се државати са намером да се План предавања 

испуни у потпуности, односно да се све области обухваћене 

Планом обраде. Но, у зависности од интересовања студената, 

могуће су промене у динамици предавања. 


