
  Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм: ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Врста и ниво студија Академске студије 2. степена 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ У БРОДАРСТВУ И ЛУКАМА 

Наставник: Лазо М. Кукобат 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 
Циљ предмета: 
Упознати студенте са менаџмент процесима: планирањем, организовањем, вођењем-лидерством, координацијом  и 
контролом; откривањем проблема и прилика, врстама одлука и чиниоцима одлучивања, као и применом концепата 
менаџмента у  поморској делатности. Оспособити  студенте за ефикасан и ефективан рад и управљање ресурсима 
у бродарским  предузећима и лукама. 
Исход предмета: 
Студенти су оспособљени за разумевање основних категорија менаџмент процеса у бродарству и лукама; 
оспособљени су  за остваривање организационих циљева кроз процес ангажовања и управљања људским и другим 
расположивим ресурсима, за тимско деловање у дијагностицирању, односно решавању менаџерских проблема у 
предузећима бродарства и лукама; компетентно учествовање  у управљању и организовању рада у предузећима 
бродарства и лукама, потом, врше израду краткорочних, средњерочних и дугорочних планова и др.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Законитости којима се одређују токови, гравитационе зоне, производност рада и сви остали утицаји од којих зависи 
какав ће бити удео сваке луке у међународној размени добара. Гравитационе лучке зоне. Појам и значај 
гравитационе лучке зоне. Фактори релевантни за одређивање величине гравитационог подручја. Методе за 
одређивање величине гравитационог подручја. Основне функције луке. Саобраћајна, трговачка и индустријска 
функција луке. Учесници у лучком пословању. Органи управе и привредни субјекти. Организација лучког система. 
Пословна политика лука. Облици управљања у лукама. Планирање развоја лучког система. Методологија 
планирања развоја лука. Прогноза лучког промета. Финансијско и економско вредновање плана. Врсте развојних 
планова. Дугорочни, средњерочни и краткорочни планови. Организација рада у луци. Појам и врсте терета у луци. 
Прометно-технолошки процес рада у луци. Исправе у лучком пословању. Дневно оперативно планирање. 
Унапређење прометно-технолошког процеса и састава пословања у луци. Економски ефекти успешног пословања 
лука. Утврђивање вредности лучких услуга. Лучке накнаде и тарифе, приходи луке. Трошкови у лучком пословању. 
Производност рада. Економичност пословања. Рентабилност пословања лука.Сарадња међу лукама. Показатељи 
мерила успешности пословања. 
Практична настава: 
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Гравитационе лучке зоне. Методе за 
одређивање величине гравитационог подручја. Планирање развоја лучког система. Организација рада у луци. 
Појам и врсте терета у луци. Прометно-технолошки процес рада у луци. Исправе у лучком пословању. Дневно 
оперативно планирање. Економски ефекти успешног пословања лука. Утврђивање вредности лучких услуга. Лучке 
накнаде и тарифе, приходи луке. Трошкови у лучком пословању. Економичност пословања. Рентабилност 
пословања лука. Припрема за израду семинарских радова. 
Литература 

Основна: 
1. Митровић Ф.: Менаџмент у бродарству и лукама, Поморски факултет у Сплиту.  Сплит, 2008. 
2. Дундовић Ч., Кесић Б.: Технологија и организација лука, Ријека, 2001. 

Допунска литература: 
1. Радосављевић, М:  Менаџмент-теорија и пракса,  Факултет за пословне студије и право, Београд, 2015. 
2. Алдертон П.М.: Port management and operations, London, 1999. 
3. Кастратовић, Е.,: Увод у менаџмент, Факултет за менаџмент у спорту, Београд, 2008. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 
Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе:  Предавања са приказивањем примера, аудитивне вежбе  и израда семинарског рада  
као судије случаја или образложеног предлога развоја и експлотације  неке луке. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 

активност у току предавања 10 Писмени испит / 
практична настава / Усмени испит 40 

колоквијуми 30   
семинарски радови 20 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
 

Студијски програм: ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Врста и ниво студија Aкадемске студије 2. степена 

Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И ЛОГИСТИКА 

Наставник: Марко  Д. Андрејић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 
Да студенти стекну знања о научном приступу о  кључним детерминантама, принципима и начелима организације 
саобраћаја, ресурсима, карактеристикама, организацијом и структуром  логистике у водном саобраћају. 

Исход предмета: 
Оспособљавање студената за планирање и организовање превожења из области водног саобраћаја и примену 
логистике у обезбеђењу ефикасности, екомомичности и ефективности водног саобраћаја. 

Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Увод. Основни појмови и дефиниције, предмет и циљ организације водног саобраћаја. Подела водног 
саобраћаја.Пловни путеви и саобраћајнице водног саобраћаја. Организација превоза путника и терета у водном 
саобраћају. Избор бродова за извршење транспортних задатака при транспорту робе.Координација кретања бродова 
израда утоварно-истоварних станица на терминалима. Роба и робни токови. Оперативно планирање и управљање у 
водном саобраћају. 
Основе организације интегралног транспорта. Модели за дефинисање оптималних линија пловидбе контејнерских 
бродова. Увод у логистику. Ресурси и карактеристике логистике у водном саобраћају. Организација и садржај 
структуре логистике у водном саобраћају. Економика логистике – економски принципи логистике, трошкови логистике, 
обрачун економске ефикасности логистике. Логистика набавке. Логистика складиштења у лучким складиштима. 
Практична настава: 
Логистика бродских залиха. Бродска амбалажа и паковање. Логистика спољњег и унутрашњег транспорта. Логистика 
продаје. Уређење продајног и изложбеног простора. Израда нумеричких задатака из логистике у водном 
саобраћају.Основе организације интегралног транспорта. Пројектовање пословних подухвата и активности у 
логистици.Израда мрежног плана логистике у водном саобраћају.Анализа случајева из праксе.Израда нумеричких 
задатака из области транспорта и управљања залихама. Припреме за израду семинарских радова. Контрола израде 
семинарског рада. Одбране семинарских радова.Одбранесеминарских радова. 

Литература 
Основна: 

1. Радмиловић З. Р., Транспорт на унутрашњим пловним путевима, Саобраћајни факултет, Београд, Србија, 
2006. 

2. Чолић В. С., Радмиловић З. Р., Шкиљајица В. С., Водни саобраћај, Саобраћајни факултет, Београд, Србија, 
2000. 

3. Радмиловић З. Р., Драговић Б. М., Речни и поморски транспорт у интермодалним системима југоисточне 
Европе, Саобраћајни факултет, Београд, Србија, 2003. 

4. Радмиловић З. Р., и др., Речно-поморски саобраћај са могућностима развоја на правцу Дунав – море, 
Саобраћајни факултет, Београд, Србија, 1998. 

Допунска: 
1. Bowersox, D., Closs, D., Logistical Management – The Intagrated Supply Chain Process, McGraw-Hill International 

Editions, London. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе:  Предавања са приказивањем примера из праксе,  аудитивне вежбе и израда 
семинарског рада  као  практичног решења конкретног задатка на  организацији  водног саобраћаја и потребне 
логистике за смањење трошкова транспорта. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени испит / 

практична настава / Усмени испит 30 

колоквијуми 40   

семинарски радови 20 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм: ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Врста и ниво студија Академске студије 2. степена 
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ МАТЕРИЈАМА СА БРОДОВА 

Наставник: Соња Б. Кетин 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема  
Циљ предмета: 
Развити научно-стручни  поглед на препознавање и праћење утицаја разних врста отпада на животну средину 
(загађење вода и ваздуха, утицај на здравље људи, процена ризика и др.)са нарочитим освртом на утицај бродских 
отпадних матeрија. Оспособити студенте да научно и стручно примене принципe хијерархије управљања отпадом, 
могућности искоришћења и поновне употребе отпада и спровођења процедура управљања отпадним материјама на 
самим бродовима, као и у лукама и терминалима за прихват и третман бродских отпадних материјау складу са 
STCW  конвенцијом, IMO моделом и SOLAS конвенције. 

Исход предмета: 
Развијена способност студената да препознају проблеме, предложе циљеве и приоритете управљања отпадом. 
Студенти су способни да примене опције управљања отпадом у складу са специфичним проблемом управљања 
отпадним материјама са бродова, као и да предлажу поступке сакупљања и третмана отпадних материјау складу са 
принципима управљања отпадом и законском регулативом. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Настајање отпада. Количина и састав отпада. Принципи управљања отпадом, начело хијерархије управљања 
отпадом. Карактеризација и категоризација отпада. Сакупљање, транспорт и трансфер отпада. Третман отпада. 
Планови управљања отпадом и класификација отпада. Програми смањења настајања отпада. Селекција отпада и 
рециклажа. Сакупљање и транспорт отпада. Третман различитих врста отпада. Посебни токови отпада. Врсте 
отпадних материја са бродова (путничких и теретних). Књига отпада, план управљања отпадом. План управљања 
отпадом у луци. Коначно одлагање отпада. Законодавни оквир у управљању отпадом- национално и ЕУ 
законодавство.  
Практична настава: 
Вежбе: Анализа примера управљања отпадним материјама са бродова у регионалним и светским оквирима. 
Анализа практичних примера у тражењу оптималних решења за поједине врсте отпадних материја у складу са 
међународном праксом. Мере заштите од изливања опасних материја са бродова у луци, пристаништу и на 
терминалима. Увежбавање лучких радника у случају опасности од  изливања штетних материја у луци, 
терминалима и складиштима. Предузимање превентивних мера заштите од штетних материја са бродова. Обука 
запослених у луци, на терминалима и пристаништима. Припрема за израду семинарских радова. 
Литература 

Основна: 
1. Међународна конвенција MARPOL, 1973/78. (Marpol Convention for the Prevention of Marine Pollution) 
2. Илић, М., Милетић, С., Основи управљања чврстим отпадом, Институт за испитивање материјала, 

Београд, 1998 
Допунска: 

3.   Presburger Ulniković, V., Vukić, M., Nikolić, R., Assessment of vessel-generated waste quantities on the 
        inland waterways of the Republic of Serbia, Journal of Environmental Management, 97 pp. 97-101, 2012 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: Теоријска настава: Интерактивна Powerpoint презентација наставних тема; 
Консултације; Друго: Презентације семинарских радова студената; Aнализа садржаја регионалних научних 
пројекатаи примера добре праксе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 

активност у току предавања 10 Писмени испит / 

практична настава 10 Усмени испит 30 

колоквијуми 30   

семинарски рад 20 Укупно поена 100 

 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм: ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Врста и ниво студија Академске студије 2. степена 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ 

Наставник: Драгана М. Ђерговић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 
Циљ предмета: 
Стећи основна научна знања о менаџменту квалитетом и њиховој примени у организационој пракси; 
упознавање студената са научним принципима менаџмента квалитетом и са међународном 
стандардизацијом у овој области и оспособљавање студената за примену генеричких стандарда у 
успостављању система менаџмента квалитетом у бродарској компанији. 
Исход предмета: 
Развијена свест студената о потреби познавања менаџмента квалитетом за ефективно пословање и имиџ 
организације који даје компаративну конкурентску предност на глобалном тржишту; оспособљеност за 
примену међународних генеричких стандарда за системе менаџмента квалитетом у пословној пракси 
(примену процесног приступа, израду документације, коришћење основних метода и техника мерења, 
анализе и побољшавања, оцењивање система менаџмента квалитетом); способност да сагледају вредности 
савремених приступа потпуног менаџмента квалитетом, модела пословне изврсности и интегрисаних 
система менаџмента за успешно пословање бродарских компанија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Увод у предмет. Основе теорије и филозофије квалитета. Појмовно одређење, еволуција, значаји фундаментални 
принципи менаџмента квалитетом. Нормативно регулисањеи стандардизација система менаџмента квалитетом. 
Систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO9001:2008  и ISO9001:2015. Процесни приступ и 
PDCА циклус. Документација система менаџмента квалитетом. Одговорност руководства. Менаџмент ресурсима. 
Процес реализације. Процеси мерења, анализе и побољшавања система менаџмента квалитетом. Концепт 
менаџмента квалитетом за одрживи успех организације према стандарду SRPS ISO 9004:2009. Пројектовање и 
увођење система менаџмента квалитетом у организацији. Оцена успостављеног система менаџмента квалитетом у 
организацији (провера, преиспитивање и самооцењивање). Трошкови система менаџмента квалитетом. Утицај 
квалитета на учинке организације. Методе и технике за менаџмент квалитетом. Потпуни менаџмент квалитетоми 
модели пословне изврсности. Интегрисани системи менаџмента. Међународне организације и стандарди менаџмента 
кавлитетом. 
Практична настава: 
Разрадаи дискусија изложених концепата на предавањима, усредсређена на примере из праксе. Серија стандарда за 
системе менаџмента квалитетом SRPS ISO9000:2008 (SRPS ISO9000:2008 - Основе и речник,SRPS ISO9001:2008 – 
Захтеви) и битне измене и начин транзиције на нову верзију захтева стандарда SRPS ISO9001:2015. Квалитет у 
услужним делатностима. Мапирање, моделовањеи документовање транспортног процеса. Метрика квалитета 
транспортне услуге. Захтеви стандарда за појединачне системе менаџмента (заштитом животне средине SRPS 
ISO14001 изаштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001) и интегрисани системи менаџмента (IMS). 
Специфичности система менаџмента квалитетом у бродарским компанијама.   
Литература 
Основна: 

1. Лале, В.: Менаџмент квалитетом, Consecco institut, Београд, 2009. 
Допунска литература: 

1. Давидовић, Б.: Менаџмент квалитетом у транспорту, ВТШ, Крагујевац, 2009.  
2. Захтеви система менаџмента SRPS ISO 9001:2015, Приручник за примену, 2015. 
3. Килибарда М, Зечевић С., Менаџмент квалитетом у логистици, Саобраћајни факултет, Београд, 

2008. 
Број часова активне наставе Остали часови: 0 Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, анализа случајева из праксе, презентација радова 
студената, дискусија, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 

активност у току предавања 5 Писмени испит / 
практична настава 10 Усмени испит 40 
колоквијуми 30   
семинари 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Врста и ниво студија Академске студије 2. степена 

Назив предмета: МУЛТИМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ 

Наставник: Милош  Ж. Арсић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан први  семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета: 
Стицање инжењерских и функционалних научних знања студената о савременим транспортним технологијама посебно 
изобласти интегралних и мултимодалних система и могућностима примене истих у водном саобраћају. 
Исход предмета: 
Оспособљеност студената да разумеју систем мултимодалног транспорта, као скуп веома сложених оперативних акти-

вности, процедура и процеса и да решавају проблеме планирања и организовања у мултимодалном транспортном 
окружењу и да могу да самостално израђују практичне моделе мултимодалног транспорта у водном саобраћају. 

Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Савремене транспортне технологије.Палетизација, контејнеризација и Ро-Ро транспорт.Увод у мултимодални 
транспорт. Специјализација у поморском транспорту. Бродови мултимодалног система транспорта. Теоријске 
карактеристике мултимодалног транспорта. Анализа макро агрегата саобраћајног система Републике Србије. 
Карaктеристике транспортних пан-европских коридора VII и X, карактеристике осталих европских коридора. 
Мултимодални транспорт основни услов укључивања Србије у европски транспортни систем. Саобраћајна 
инфраструктура у функцији развоја мултимодалног транспорта (поморског, железничког, друмског, речног и 
ваздушног). Робни токови у функцији развоја мултимодалног транспорта. Дефинисање модела мултимодалног 
транспорта. Модел мултимодалног транспорта за укључивање Србије у европски транспортни систем. Одређивање 
елемената универзалног модела мултимодалног транспорта, вредновање елемената модела мултимодалног 
транспорта. Техничко-технолошке карактеристике интегралних и мултимодалних система у друмском и железничком 
транспорту, морском и речном бродарству и ваздушном транспорту.  
Практична настава: 
Ближе појашњавање савремених транспортних технологија. Систем Палетизације. Израда нумеричких задатака из 
области палетизације. Контејнеризација и РО-РО транспорт. Израда нумеричких задатака. Студија случаја:Анализа 
мултимодалногтранспорта у републици Србији. Студија случаја:Техничко-технолошке карактеристике 
интегралних и мултимодалних система у друмском и железничком транспорту.Студија случаја: Техничко-

технолошке карактеристике у морском и речном бродарству и ваздушном транспорту. Бродови мултимодалног 
система транспорта. Модел мултимодалног транспорта. Елеменати универзалног модела мултимодалног транспорта. 
Техничко-технолошке карактеристике интегралних и мултимодалних система у друмском и железничком транспорту, 
морском и речном бродарству и ваздушном транспорту. Анализа израде семинарских радова. Одбрана семинарских 
радова.Одбрана семинарских радова. 
Литература 

Основна: 
1. Перишић, А,: Савремене технологије транспорта, интегрални системи траспорта, Саобраћајни 

факултет, Београд, 1995.  
2. Министарство животне средине и просторног планирања, Просторни план Републике Србије, Републичка 

агенција за просторно планирање, Службени гласник РС, Београд, 2011. 
Допунска: 

3. Зеленика, Р., Јанкомин, Л.,: Сувремени транспортни сустави, Економски факултет свеучилишта у Ријеци, 
Ријека, 1995.  

4. Комадина, П.,: Бродови мултимодалног транспортног сустава, Поморски факултет, Ријека,1998. 
Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе:  
Предавања,  аудитивне вежбе и дискусија по израђеним семинарским радовима. Семинарски рад се реализује у 
смислу разматрања потребног развоја лука у функцији  мултимодалног  бродског транспорта. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 

активност у току предавања 10 Писмени испит / 

практична настава / Усмени испит 30 

колоквијуми 40   

семинарски радови 20 Укупно поена 100 



 
 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм: ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Врста и ниво студија академске студије 2. степена 
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
Наставник: Драгана М. Ђерговић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета: 
Стећи знања о научном приступу и начину применe у процесу управљања људским ресурсима; савладати  
метода и техника, као и развити способности за идентификацију, обезбеђивање, развој и мотивацију 
људских потенцијала у функцији организационе успешности у складу са Конвенцијом о стандардима за 
обуку, издавање овлашћења и вршење бродске страже помораца (STCW конвенција) Међународне 
поморске организације. 
Исход предмета: 
Студенати су оспособљени да сагледају стратешку улогу функције управљања људским ресурсима у 
пословној пракси савремених организација; да дефинишу критеријуме и примене методе и технике избора, 
укључивања, вредновања, награђивања и усмеравања развоја запослених; да препознају основне проблеме 
и формулишу предлоге решења у реалним ситуацијама бродарских компанија (планирање људских ресурса, 
спецификација захтева посла, уговарање рада, управљање конфликтима итд). 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод у предмет. Значај и улога људских ресурса у организацији. Теоријско и функционално одређење 
управљања људским ресурсима,циљеви, задаци и фактори. Стратегијски менаџмент људских ресурса. 
Организација функције управљања људским ресурсима. Процес управљања људским ресурсима. 
Планирање људских ресурса и анализа посла. Обезбеђивање људских ресурса регрутовањем и селекцијом 
кандидата. Социјализација и професионална орјентација запослених. Учење и професионални развој 
запослених. Планирање и развој каријере. Вредновање перформанси и оцена радне успешности 
запослених. Зараде и други облици награђивања. Екстринзични и интринзични мотиватори. Здравље и 
безбедност на раду. Уговарање рада, радни односи и радно-правна регулатива. Остала питања управљања 
људским ресурсима (управљање тимовима и конфликтима). Савремени трендови управљања људским 
ресурсима. 
Практична настава: 
Ближе појашњење неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа случајева из праксе бродарских 
компанија. Примена STCW конвенције у активностима управљања људским ресурсима. Израда и 
презентација рада студената по пројектним темама: План структуре радних места посаде трговачког брода 
Израда радне биографије и пријаве на конкурс за посао; План интервјуа са пријављеним кандидатима; План 
усавршавања поморског кадра; Индивидуални план развоја каријере; Процена посла, оцена постигнућа и 
мотивација запослених. Успешност процеса управљања људским ресурсима у бродарским компанијама.  
Литература  
Основна: 

1. Кулић, Ж., Васић, М.: Менаџмент људских ресурса, Бања Лука, 2007. 
2. Богићевић Миликић, Б.:  Менаџмент људских ресурса, ЦИД - Економски факултет, Београд, 2015. 

Допунска: 
1. Група аутора: Приручник за управљање људским ресурсима, Савет Европе, Београд, 2012. 
2. Grech,M.R., Horberry, J.T., Koester, T.: Human Factors in the Maritime Domain,2008. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 
Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе:  
Предавања, вежбе, анализа случајева из праксе, презентацијарадова студената,дискусија, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 

активност у току предавања 5 Писмени испит / 
практична настава 10 Усмени испит 40 
колоквијуми (први и други) 30   
семинарски радови 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Структура предмета 
 

Студијски програм: ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Врста и ниво студија  Академске студије 2. степена 

Назив предмета: МЕЂУНАРОДНИ  СИСТЕМ  ПОМОРСКЕ  СИГУРНОСТИ 

Наставник: Ирис  Н. Бјелица Влајић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: 
Да студенти стекну знања о основама сигурности на мору, трагањем и спасавањем према захтевима  конвенције 
STCW 1978/95/10 (A-II/1, A-II/2), као и са IMOмоделом курса 7.01  
Исход предмета: 
Студенти познају правну регулативу међународног система сигурности пловидбе и са разумевањем користити 
стечена знања у пракси. Студенти могу да осмисле, планирају и организују неопходне мере за сигурност и безбедност 
пловидбе, да анализирају поступке у ванредним ситуацијама, рашчлањују и процењују поједине степене опасности, 
примењују и анализирају поступке трагања и спасавања, да користе опрему за спасавање, рукују противпожарним 
системима у луци и управљају свим активностима које се односе на безбедност у луци. 

Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Увод. Основни појмови о безбедности брода и лука, ISPS код. Међународни систем сигурности пловидбе, конвенције, 
препоруке, обавезе лучких радника. Сигурност и безбедност брода, чланова посаде и путника у луци. Средстава за 
спасавање живота, противпожарна средства и остали системи за сигурност и безбедност брода у луци. Лична 
средства за спасавање, ознаке, број и начин употребе. Колективна средства за спасавање брода на везу у луци. 
Уређаји за спуштање и дизање чамаца/сплавова, пиротехничка сигнална средства, EPIRB,SART. Планови за 
ванредне ситуације, контрола оштећења и поступци у ванредним ситуацијама. Поступци процене оштећења брода, 
мере предострожности, контрола оштећења након судара или насукања и поступци одсукавања брода. Поступци које 
треба предузети после оштећења брода у луци. Процена безбедности у лукама и План заштите. Поступци које треба 
предузети у случају ванредне ситуације за време боравка брода у луци. Спасавање особа са брода у луци. 
Организовање и руковођење медицинском бригом у луци. SOLAS конвенција Поглавље XI. Реаговање на позив за 
помоћ на мору – трагање и спасавање - IAMSAR Vol. III, мере за пружање помоћи броду у опасности. Трагање и 
спасавање на мору, обавезе и конвенције. Службе трагања и спасавања, спасилачки центри, подцентри, обалске 
станице. Средства трагања и спасавања, спасилачке јединице. Системи за пријем извештавања са бродова, трагање 
на мору, заједничко трагање бродова и ваздухоплова, обустава и прекид трагања. Спасавање, врсте и поступци. 
Маневрисање бродова у луци. 
Практична настава: 
Ближе објашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима; Израда планова за ванредне ситуације; Израда 
процене безбедности у лукама и плана заштите и др. Анализа случајева из праксе. Израда семинарског рада. 
Припрема колоквијума и испита. 
Литература 

Основна: 
1. С. Радојевић, Сигурност и безбедност пловидбе,Медија центар одбрана, Београд, 2016  
2. Д. Зец, Сигурност на мору, Поморски факултет у Ријеци, Ријека, 2001 
3. М. Рашковић, Сигурност на мору, Факултет за поморство, Котор, 2000 

Допунска:. 
1. ISPS правилник 

2. IAMSAR  Приручник 
3. МЕРСАР Приручник 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања:  30 Вежбе:  30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: Предавања са тумачењима законских одредби уз навођење примера. На аудитивним 
вежбама ће се анализирати примери из праксе које ће предочавати студенти и дискусије по семинарском раду. Један 
семинарски рад ради група од три до пет студената са подељеним улогама да опишу правну регулативу из домена 
бродара и посада бродова на задатој рути пловидбе  и са задатим теретом превоза. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена Завршни испит: поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени испит / 

практична настава- вежбе 10 Усмени испит 40 

колоквијуми 30   

семинарски радови 15 Укупно поена 100 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм: ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Врста и ниво студија Aкадемске студије 2. степена 

Назив предмета: СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Наставник: Група професора 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан други семестар 

Циљ предмета: 
Упознати студента са правилима, поступцима и процесима истраживачог рада и његове презентације 
из области лучког менаџмента. Оспособити  студента да коришћењем литературе и вођеним поступком  
изради идејни пројекат могућег истраживачког рада ( мастер )  у ком су јасно дефинисани проблем, 
предмет, циљ, хипотезе и методе истраживања.  

Исход предмета: 
Студент је оспособљен да правилно методолошки дефинише проблем, предмет, циљ, постави 
претпоставке и методолошки пут решавања пројектованог научног предмета.  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Наставници су у обавези да  предложе по три теме за израду  мастер рада са дефисаним циљем 
задацима и литертуром за истраживање. Све теме се усвајају на Наставном већу  и студенти могу 
изабрати неку од тема на почетку другог семестра. Студенти могу и сами уз помоћ наставниа 
предложити  тему изван овог списка и она мора бити верификована од стране Наставног већа.  
По одабраној теми,  из списка,  студент се консултује са наставником  и  по завршеним консултацијама 
ради се пријава теме  на прписаном обрасцу коју потписује студент и наставник . Све се то предаје 
директору који  верификује избор теме и потврђује ментора на теми.  Студент уз помоћ ментора 
изучава наведену литратуру  и приступа изради идејног пројекта  истраживачког задатка.  Писаном 
тексту сваког од елемаената мора предходити консултација са ментором и то  за дефинисање : 
проблема,  предмета, циља, хипотеза, методологије истраживања. После менторових сугестија по овим 
областима  студент пише текст појединих поглавља. Завршетком писаног  материјал у трајању од 6  
недеља, ( 6 консултација ) студент доставља комплетан писани материјал наставнику на верификацију 
који одобрава израду мастер рада.  При изради мастер рада мора се водити рачуна о следећем:  

1) рад мора бити креиран и писан према правилима научног стила писања.  
2) литература која се цитира мора бити рецензирана ,  а никако се  не сме наводити 
нерецензирани   
         текстови са интернета 
3) студијски истраживачки рад осим главних резултата везаних за тему треба обавезно да садржи 

и приказ основних резултата из уже области из које је рад.  
Практична настава 
Коверзација по истраженим елементима 

   

Број часова активне наставе Остали часови:0 
 Предавања:  0 Вежбе:  0  Други облици наставе: 16 

Методе извођења наставе:  
Ментоско вођење по елементима истраживачког пројекта. Усмена одбрана писаног истраживачког 
пројекта.  

 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршнииспит Поена 

активност у току консултација  15 писмени испит  

писани материјал СИР 35  Усмена одбрана пројекта 50 

колоквијум-и  ..........  

  Укупно  100 
 



Табела 5.2.Спецификација предмета 

 

Студијски програм: ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Врста и ниво студија академске студије 2. степена 

Назив предмета МАСТЕР РАД 

Број ЕСПБ: 14 

Услов: Израђен и одбрањен самостални истраживачки рад 

Циљеви: 
Да студенти научно-стручно обраде један проблем из лучког менаџмента,  систематизују и повезују 
стечена знања из предметних области мастер студија у кохерентну сазнајну целину; да студент обрадом 
практичног, истраживачки оријентисаног задатка и његовом обрадом се оспособи за самостални приступ 
у примени теоријских знања и практичних вештина у будућој пословној пракси. 
Исход: 
Оспособљеност студената да сагледају потребе корисника, бродарског предузећа, луке, терминала у 
свим процесима, пројектују решења, воде те процесе, да решавају реалне практичне проблеме који се 
јављају у пракси. Развој способности критичког мишљења, способност примене знања и вештина у 
решавању проблема у новом или непознатом окружењу. 
Садржај предмета: 
Мастер рад представља истраживачки рад студента у коме се он методолошки истражује проблем и 
резултате истраживања у писаном и усменом облику саопшата јавност. Мастер рад је научно стручно 
саопштење решења истраживачког проблема. Реализација истраживања у оквиру мастер рада 
подразумева фазе: предистраживање (проналажење делимично познатих и непознатих извора 
података); Прикупљање података (рад у библиотеци, бродарском предузећу, луци, терминалу и др.); 
Обрада података као технички поступак који се обавља обележавањем, пребројавањем, укрштањем и 
табелирањем података и њиховим исказивањем; Анализа података и закључивање је активност 
припремања одговора на практична питања струке; Извештај о резултатима истраживања има за циљ да 
предочи добијене резултате. После обављених истраживања студент припрема завршни рад који има 
одређену форму: увод, теоријски део, експериментални (практични) део, резултати и дискусија, закључак 
и преглед литературе. Посебан акцента се даје на изради саопштења, презентацији и јавној одбрани.  
Методе извођења наставе:  
Писмени рад, усмено излагање уз презентацију, одговор на питање Комисије. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активности на изаради мастер рада 20 Писани текст мастер рада 30 

  Израда презентације мастер рада  20 

  Усмена одбрана мастер рада  30 

  Укупно 100 

 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

 

 

Студијски програм:  ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ  
Врста и ниво студија Академске студије 2. степена 

Назив предмета:   СТРУЧНА ПРАКСА 

Наставник:  Марко Д. Андрејић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  3 

Услов:   Одслушана предавања из предмета који захтевају стручну праксу 

Циљ предмета 

Упознати и оспособити студенте за обављање практичних радних задатака у лучкој капетанији,  на  
организацији пријема терета и претовару са и на бродове, обезбеђењу бродова, горивом, мазивом и 
артиклима хране, воде, медикаментима  
Исход предмета 

Студенати су оспособљени да активно учествују у организацији делатности задатака додељени лучкој 
капетанији  
Садржај предмета 

Практична настава: Лука 

Припрема за складиштење терта допремљеног у луку различитим врстама саобраћаја (копненог, 
ваздушног и водног). Мере заштите у зависности од  врсте терета, контејнерски, расути, путнички, течни, 
запаљиви, опасни, безопасни и слично. Процедура припреме организације рада на обележавању и 
складиштењу терета, обележавању и одржавању пловних путева. Познавање и скицирање појединачних 
система организација рада у лучкој капетанији. Употреба и вођење контролних листи при припреми, 
упућивању и управљању појединачним  прихватима терета. Проучавање техничких упутстава за погон, 
експлоатацију и одржавање система рада у луци. Израда Дневника рада. Учешће у организовању вежби 
и решавању појединих ванредних ситуација. 
Литература  

1.  Правилници о организацији и систему рада лучких служби 

Број часова активне наставе Остали часови: 90 Предавања: 0 Вежбе: 0  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Активно учешће студената у реализацији свих практичних  радњи у луци. Консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активно учешће у реализацији 
практичних вежби 

30 
Провера знања кроз практичан 
рад у току реализације вежби 

30 

Израда Дневника стручне праксе 40 Укупно  100 


