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Назив предмета:  

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА Шифра предмета:МСТ15 
Број ЕСПБ: 6 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова  
Циљ предмета:   

Овладавање најновијим теоријским и практичним знањима о стратегијама и управљању бебедности 
саобраћаја 

Исход предмета:   

По завршетку курса сваки студент биће способан да:  
- схвати значај ефеката управљања стањем безбедности саобраћаја,  
- дефинише кораке ка управљању стањем безбедности саобраћаја, 
- спозна значај визија, доктрина и стратегија у безбедности саобраћаја,  
- дефинише полазну основну за управљање стањем безбедности саобраћаја,  
- дефинише основне кораке за дефинисање стратегија у безбедности саобраћаја. 

Садржај предмета:  

Предуслови за управљање стањем безбедности саобраћаја; Ефекти управљања у безбедности саобраћаја; 
Специфичности дефинисања постојећег стања безбедности саобраћаја; Специфичности дефинисања 
жељеног стања безбедности саобраћаја; Управљање безбедношћу возних паркова, Дефинисање појмова и 
разлика између стратегија, визија, доктрина и управљања у безбедности саобраћаја; Најзначајније светске 
стратегије у безбедности саобраћаја; Најзначајније светске доктрине и визије у безбедности саобраћаја; 
Приказ остварених ефеката остварених управљањем безбедношћу саобраћаја; Детаљна анализа поступака 
за процену постојећег и дефинисање жељеног стања у безбедности саобраћаја; Упоредна анализа 
националних стратегија у безбедности саобраћаја; Упоредна анализа националних визија и доктрина у 
безбедности саобраћаја. 
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Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

3 2 0 0 0 
Методе извођења наставе:  

Предавања ex-катедра, вежбе, индивидуални пројекти (специфичне студије случаја), индивидуалне и 
тимске презентације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит - 
Практична настава 10  Усмени испит 40 
Колоквијум-и 20   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 
 
 


