
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ИНЖЕЊЕРСКА  МАТЕМАТИКА  1 

Наставник: Иван Р. Анић,  Татјана  З. Мирковић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Овладати математичким  појмовима и елементима потребним за решавање задатака у поморству, као и за 
разумевање садржаја и решавање проблема других предмета студијског програма. 
Исход предмета  
Студенти су овладали основним знањима из математике везана за математичку логику, комплексне 
бројеве, матрице, векторе, системе линеарних једначина, математичке анализе и сферне тригонометрије 
и могу да примене знања за реашавање задатаку поморству и успешно праћење наставе на предметима 
студијског програма Наутика. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод у математичку логику, поље реалних и комплексних бројева.  
Аналитичка геометрија. Скуп слободних вектора у простору. Скаларни, векторски и мешовити производ 
вектора. Површи и линије у простору. Једначина равни. Једначина праве у простору. Елипса. Хипербола.  
Једначина сфере. Алгебарске површи другог реда. Тригонометрија. Основни појмови тригонометрије 
сфере. Синусна и косинусна теорема. Неперова правила. 
Линеарна алгебра. Матрични рачун. Матричне операције, инверзна матрица, матричне једначине. 
Системи линеарних једначина. Гаусови и Крамеров поступак.  
Математичка анализа. Дефиниција појма лимеса и непрекидности функције. Изводи елементарних 
функција и основне теореме диференцијалног рачуна. Примена извода: Лопиталова правила и 
испитивање функција. 
Практична настава: 
Вежбање решавања  задатака из области које се обрађују на теоријској настави. 
Литература  
Основна: 

1. Томашевић Н.:Математика 1, Војна академија, Београд, 2005. 
2. Илић С., Мартиновић С.Математика за војне академије,  Војноиздавачки завод, 1982. 

Допунска: 
1. Миличић П., Ушчумлић М.: Збирка задатака из више математике 1 и 2, Грађевинска књига,Београд. 
2. Меркле М.:Математичка анализа - преглед  теорији и задаци, Gros knjiga Београд,1994. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе су аудиторне и рачунске. Студенти добијају домаће задатке за самосталан рад. После 
већих поглавља полажу колоквијум из те области. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања и вежби  10 Писмени  испит  30 

Домаћи задатак 1 5 Усмени испит 20 

Домаћи задатак 2 5   

Колоквијум 1 15   

Колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2.. Спецификација  програма 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија    Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ЗАШТИТА  МОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Наставник:  Соња  Б. Кетин 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Усвојити  знања из обавеза које проистичу из MARPOL конвенције 73/78 и Анекса I – VI и осталих прописа у складу са 
STCW  конвенцијом Стицање других инжењерских и функционалних знања у вези са загађењем мора, изворима 
загађења, из области спречавања загађења и реаговања у случају загађења.. 
Исход предмета 

Студенти су упознати са антропогеним загађењима мора и животне средине уопште и процесима заштите животне 
средине и мора. Студенти су оспособљени да препознају врсте и карактеристике загађујућих материја, врше 
категоризацију најчешћих извора загађења с бродова, процену могућих последица на морску животну средину и 
људски живот и описом мера превенције, како би се спречило загађење морске животне средине. Студенти познају  
садржај Међународне конвенције о загађењу мора, 73/78 и његових прилога (MARPOL Прилози I до VI), као и са 
најважнијим међународним прописима о спречавању загађења с бродова. Студенти познају поступке по Плану 
интервенција применом Бродског плана за случај изливања уља - SOPEP (Ship oil pollution emergency plan). Студенти 
су упознати са превентивним мерама заштите мора и животне средине. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Деловање природних и синтетских супстанци на живе организме. Атмосфера и извори настајања аерозагађења.  
Хемијски процеси у атмосфери. Чврст отпад. Интегрално управљање отпадом. Извори природног загађивањa животне 
средине. Транспорт и дисперзија загађујућих супстанци. Последица загађивања животне средине. Специфичности 
хемијског састава речних, језерских вода океана и мора. Разблаживање загађења у морима и великим језерима. 
Отпадне воде и основни процеси пречишћавања. Штетно деловање брода на морску животну средину. Конвенција 
МАРПОЛ 73/78. Прилог I- VI, СОПЕП - Бродски план за случај загађења /загађења мора. Спречавање загађења мора 
баластним водама. Међународна конвенција о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима. Књига 
уља, књига отпада, план управљања отпадом. План интервенција за изненадно загађење мора. Међународни прописи.  
Практична настава: 
Вежбе: Разматрање резултата процеса транспорта загађујућих материја (директно разблаживање контаминаната као 
последицa ретардације, дифузије или дисперзије). План управљања отпадом са брода. Израда бродског плана за 
случај загађења мора. Књига уља. Примена прилога (1-6) МАРПОЛ Конвенције. Примена софтвера за дисперију 
полутаната у ваздуху. Третмани за обраду отпадних вода са брода. Анализа стања у окружењу. СОПЕП, План 
интервенција. Припремање материјала за израду семинарског рада.  
Литература  
Основна: 

1. Clark, R. B. Marine Pollution, Oxford University Press, UK, 2001. 
2. Љубисављевић, Д., Ђукић, А., Бабић Б.: Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет, Београд, 

2004. 
Допунска: 

1. Веселиновић, Д., Гржетић, И., Ђармати, Ш., Марковић, Д.: Стање и процеси у животној средини, Факултет 
за физичку хемију, Београд, 1995., стр. 177-378.          

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

Методе извођења наставе Теоријска настава: Интерактивна Power point презентација наставних тема; Консултације; 
Друго: Презентације семинарских радова студената; Aнализа садржаја регионалних научних пројеката. 

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

активност у току предавања и вежби 10 Писмени испит  

практична настава 10 Усмени испит 50 

колоквијуми 20   

Семинарски рад 10  100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  НАУТИКА  

Врста и ниво студија: Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ПОМОРСКО ПРАВО 

Наставник:  Ирис Н. Бјелица Влајић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Стeћи основна знања из поморског права, која су потребна за вршење дужности на броду и добијање овлашћења у 
складу са конвенцијом STCW 1978/95/10 (A-II/1, A-II/2), као и IMO модело курсева. 
Исход предмета  
Студенти познају и могу правилно да  примена правне регултиве из области бродарства која су неопходна за несметано 
обављање дужности на броду по Законима Републике Србије и међународним стандардима. Студенти су способљени за 
примену међународне конвенције  (SOLAS, MARPOL, LLMC,  ISPS) као и прописа за утовар и истовар  и превоз терета.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Право мора и извори. Конвенција УН о праву мора 1982. Подела морског пространства и границе. Унутрашње морске 
воде. Архипелашко море. Територијално море. Мореузи. Искључива економска зона. Епиконтинентални појас. Право 
прогона. Отворено море. Научно истраживање мора. Забрана загађивања мора. Пловидба, пловни путеви, луке. Улога 
међународних организација у области поморства. Међународна поморска организација (IMO). Међународна организација 
рада (ILO), Конференција УН о трговини и развоју (UNCTAD), невладине организације од значаја за поморство. Поморско 
ратно право. Пловидба, пловни путеви и луке. Надлежност судова. Прописи у области радног права. Улога министарства 
надлежног за послове саобраћаја. Поморско управно право (безбедност пловидбе, органи безбедности, инспекција). 
Правни појам брода (врсте, индивидуализација, упис брода, уписници бродова, поступак уписа, баждарење, бродске 
исправе и књиге). Врсте уписника бродова у Републици  Србији, основни захтеви за упис брода. Међународне конвенције 
из области безбедности пловидбе (SOLAS, MARPOL, Конвенција о теретној линији, Конвенција о ограничавању 
одговорности- LLMC, 1976, ISM kod, ISPS kod). Бродски статутарни сертификати. Посада брода, овлашћења о 
оспособљености. STCW Конвенција. Заповедник брода. Управљање бродским особљем. Прописи о безбедности на раду 
у поморству. Примена STCW Конвенције у Републици Србији. Правилник о најмањем броју чланова посаде и Дела IV 
Закона о поморској пловидби. Морско добро, загађивање мора, вађење потонулих ствари. Кажњива дела у поморству. 
Субјекти имовинског поморског права. Општи појам и подела уговора о искоришћавању бродова. Правни аспекти 
крцања, превоза и искрцаја терета. Превозне исправе са посебним освртом на електронску теретницу. Одговорност 
бродара према појединим уговорима у поморском праву. Нове тенденције у превозу робе морем. 
Практична настава: 
Дебате и дискусије ради решавања конкретних задатака везаних за примену закона, правилника, конвенција и 
обавеза посаде и заповедника брода. 
Литература  
Основна: 

1. Трајковић М.: Поморско право, Академска мисао, Београд 2004 
2. Крећа, М.: Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2016 
3. Ивошевић Б..: Поморско право, Академска мисао, Тиват, 2011.  

Допунска: 
1. Закон и Правилници у Уредбе објаљене у Службеном  гласнику  РС“, 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: Предавања, дебате и консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит   

семинарски рад 0 Усмени испит 50 
колоквијум 1 20   

колоквијум 2 25   

  Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм:  НАУТИКА 
Врста и ниво студија   Академске студије 1. степена 
Назив предмета:   ПОЗНАВАЊЕ  БРОДА И СТАБИЛИТЕТ ПЛОВИЛА 
Наставник:  Нена  М. Томовић 

Статус предмета:  Обавезан 
Број ЕСПБ:  8 
Услов:  Нема 

Циљ предмета 
Упознати студенте са основним појмовима о броду, пропулзији, стабилитету и понашању пловила у води, силама и 
моментима сила насталим опетрећењем теретом и друго у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом и IMO моделом 
курса 7.01. 
Исход предмета  
Суденти су упознати са наменом и основним карактеристикама и елементима констукције брода, пловношћу, 
пропулзијом и стабилитетом. Студенти могу да одреде промену стабилитета пловила при утовару - истовару маса и 
ефекте слободних површина. Студенти могу да објасне важност теретне водне линије и међународне ознаке газа 
пловних објеката. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Основни појмови. Намена и врсте пловила. Међународни прописи о конструкцији пловила. Историјски развој 
бродограње. Градња пловила. Материјали за израду пловила. Елементи уздужне и попречне чврстоће пловних 
објеката. Приближне методе за израчунавање површина запремина, тежишта, момената инерције. Бродске линије, 
генерални план брода. Појам силе, момента, момента инерције. Напрезање пловила. Пливање. Услови пловности. 
Отпори и пропулзија пловила. Распоред просторија на пловним објектима. Водонепропустна и противпожарна 
градња пловила. Основне димензије и форма трупа пловила. Опрема пловила. Уређаји и опрема за руковање 
теретом на пловилу. Сидрени уређаји и уређаји за вез пловила. Кормило и управљивост пловила. Пропулзори. 
Основе стабилитета пловила. Померање тежишта пловила. Почетни стабилитет. Стабилитет код малих углова. 
Утицај слободних површина на смањење метацентарске висине. Проба нагиба. Стабилитет код великих углова. 
Утицај померања маса на попречни стабилитет пловила. Динамички стабилитет. Управљане стабилитетом. 

Уздужни стабилитет пловила. Стабилитет пловила у неоштећеном стању. Стабилитет пловила у оштећеном стању. 
Међународни прописи о стабилитету путничких и теретних бродова. Теретне водне линије и међународне ознаке 
газа пловних објеката. Процена нарушеног стабилитета бродова за расути терет. Књига стабилитета и трима брода. 
Дијаграмски лист. Употреба рачунара при одређивању попречног стабилитета брода. Надзор и спровођење 
процедура доковања брода. Ваљање бродова. Вибрације брода. 
Практична настава: 
Вежбе су компатибилне предавањима. Конструктивни елементи брода. Елементи уздужне и попречне чврстоће 
брода. Бродске линије. Газ брода. Израда задатака из стабилитета брода за конкретне случајеве. Пример доковања 
брода. 
Литература  
Основна: 

1. Рибар Б.: Теорија брода, Машински факултет, Београд, 1986. 
2. Ломпар А.: Наука о броду, Универзитет Црне Горе, Котор, 2002. 
3. Derrett, D.R.: Ship Stability For Masters And Mates, 6th edition, D.Butteworth Heinemann, 2006. 

Допунска: 
1. Чолић В., Крецуљ Д.: Пловна средства, Саобраћајни факултет, Београд, 2008. 
2. Увалић П., Трифковић Д.: Основи бродоградње и борбена отпорност брода, Скрипта, Војна академија, 

Београд, 2006. 
Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, семинарски радови, учење и самостална израда практичних задатака. 

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

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 
семинарски рад 1 15 Усмени испит 20 
колоквијум  1 20   

колоквијум  3 20 Укупно поена 100 
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм :  НАУТИКА 

Врста и ниво студија:  Академске студије 1. степена 

Назив предмета:  Поморски енглески језик  1 

Наставник:  Мирјана  В. Милосављевић 

Статус предмета:  обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Нема 

Циљ предмета: Оспособити студентe за успешну комуникацију на енглеском језику, стицање основних и 
специјалистичких језичких вештина у поморској комуникацији и терминологији  
Исход предмета :  
Студент је оспособљен да комуницира на општем енглеском језику са посебним освртом на бродску 
терминологију као и поморску литературу, а у вези са стручним проблемима. 
Садржај предмета:   
Теоријска настава: 
IMO,MARPOL,SOLASSTCW,ISMKod,COLREG.Personal information,indentifyingnationalities,crew 
position;Identifying places on board,describing location,identifying safety equipment;Descibing geographic 
location,expressing agreement and disagreement,decribing leisure activities,Activities on board in action 
distinguishing between routine activities and current actions; Food and drinks;Identifying emergency 
situations;Checking food supplies,comparing and contrasting;Desribing people,Current and future weather 
conditions;Inerpreting weather maps,completing chart information;Describing past events,reporting statistical 
information;Desribing injuriesresulting from accidents,desribing causes and means of prevention;completed 
procedures;Interpreting and pronouncingabbreviated written communications;asking for and giving advice; 
Continuous actions in the past,Agreements for future voyages,discussing shedules;predicting future events; 
Практична настава: 
Конверзацијске вежбе за стицање основног нивоа знања енеглеског језика и језичких компетенција са 
фокусом на граматику и основне појмове у бродарству на енглеском језику 

Литература  
Основна: 

1. Ashley A.: A Handbook of Commercial Correspondence, Oxford University Press, London, 1992. 
2. Dževerdanović-Pejović M.: Maritime English I, textbooks with exercises, Faculty of Maritime Studies, 

2014. 
3. Standard Marine Communication Phrases, International Maritime Organization, London, 2001.  
4. Blakey, T.N. English for Maritime Studies, 2nd edition, Prentice Hall College Div., 1988.   

Допунска: 
1. Dževerdanović-Pejović M.: Tipovi diskursa i žanrovske karakteristike u pomorskoj komunikaciji,doktorska 

disertacija, Beograd: Filološki fakultet, 2012. 
2. Kovačević-Pejaković S.: Kreativnost i ograničenost u leksici engleskog jezika pomorske struke, Filološki 

fakultet, Beograd, 2014. и др. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Предавања, конверзацијске вежбе, израда домаћих задатака. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежбе  10 писмени испит 20 

домаћи задаци 10 усмени испит 20 

Колоквијум 1 20   

Kолоквијум  2 20   

  Укупно  100 

 



Табела 5.2. Спецификација  предмета 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија  Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ИНЖЕЊЕРСКА  МАТЕМАТИКА  2 

Наставник:  Иван Р. Анић,  Татјана  З. Мирковић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Овладати математичким појмовима,  математичким елементима и поступцима математичког решавања 
задатака у поморству, као и за разумевање садржаја и решавање проблема других предмета студијског 
програма. 
Исход предмета  
Студенти владају основним знањима из математике везана за интегрални рачун, диференцијалне 
једначине и статистику и знање могу да примене за решавање математичких и других проблема у пракси 
из области Наутике. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Основе интегралног рачуна, метода смене. Метод парцијалне интеграције, тригонометријске смене и 
интеграл рационалне функције. Примитивана функција и неодређени интеграли. Методе интеграције. 
Њутн - Лајбницова формула. Примена одређеног интеграла. Нумеричко интегрисање. Неправи интеграли. 
Функције две и више променљивих. Диференцијалне једначине првог реда. Векторска анализа. 
Статистика. 
Практична настава: 
Вежбање израде задатака из области које се обрађују на теоријској настави. 
Литература  
Основна: 

1. Томашевић Н.: Математика 1, Војна академија, Београд, 2005. 
2. Илић С., Мартиновић С.  Математика за војне академије,  Војноиздавачки завод, 1982. 

Допунска: 
1. Миличић П.,Ушчумлић М.: Збирка задатака из више математике 1 и 2, Грађевинска књига, Београд. 
2. Меркле М.: Математичка анализа - преглед  теорији и задаци, Gros knjiga Београд, 1994. 

Број часова активне наставе Остали часови: 01 Предавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе су аудиторне и рачунске. Студенти добијају домаћи задатак за самостални рад, а 
после већих целина полажу колоквијум из те области. 

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

активност у току предавања 10 Писмени  испит  30 

домаћи задатак 1 5 Усмени испит 20 

домаћи задатак 2 5   

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



 

 

 

 

 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 
Врста и ниво студија Основне академске студије 1. степена 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија: Академске  студије  1. степен 

Назив предмета:  ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА 

Наставник:  Дејан  Ж. Вељковић 

Статус предмета:  Обавезни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Овладати основним принципима техничке механике: статике крутих тела, кинематике и динамике 
материјалне тачке и крутих тела, као и основама механике флуида. 

Исход предмета  
Студент разуме и влада основним методама у техничкој механици које су неопходне у поморској техници. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод, задатак, елементи и основни закони механике. Статика крутих тела. Основни појмови и аксиоми 
статике. Момент силе. Спрег сила. Редукција сила. Равнотежа сила. Трење клизања и котрљања. Гредни и 
решеткасти носачи. Геометријске величине тела и површина. Статика еластичних тела (чврстоћа). 
Напрезања и деформације. Хуков закон. Аксијално оптерећење. Смицање. Увијање. Савијање. Извијање. 
Кинематика. Кинематика тачке. Праволинијско и криволинијско кретање. Кинематика крутог тела. 
Транслација. Ротација око непомичне осе. Кретање у равни. Динамика. Динамика тачке. Једначине кретања. 
Д´Алемберов принцип. Рад и снага. Кинетичка и потенцијална енергија. Импулс и количина кретања. Момент 
количине кретања. Динамика крутог тела. Геометрија маса. Транслација. Ротација око непомичне осе. 
Кретање у равни. Механика флуида. Хидростатика. Притисак и хидростатички узгон. Хидродинамика. 
Основне једначине. Истицање и протицање. Светлост. Звук. Топлота. Материјали. 
Практична настава  
Настава се изводи аудиторно, а вежбе су аудиторне и рачунске. Студенти су обавезни да ураде домаће 
задатке – графичке радове. 

Литература  
Основна: 
1. Ђурковић П. В., Русов Л. С.: Техничка механика 1. – теорија са примерима, Генералштаб војске Србије и 

Црне Горе, Управа за школство и обуку, Београд, 2003. 
2. Ђурковић П. В.: Збирка задатака из механике са теоријом – статика, кинематика и динамика, Република 

Србија, Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за школство, Београд 2008. 
3. Ђурковић П. В.: Техничка механика – Отпорност материјала, теорија са примерима, Војна академија 

Београд, 2012. 
Допунска: 
4. Ђурковић П. В.: Збирка задатака из динамике материјалних система са теоријом, Генералштаб војске 

Србије, Управа за школство и обуку, Београд, 2009. 
5. 2. Којић М., Мићуновић М.: Статика, Научна књига, Београд, 1978. 
Број часова  активне наставе 

Остали часови : 0 
Предавања: 45 Вежбе : 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, израда домаћих задатака. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

Домаћи задаци (графички радови) 20 усмени испит 20 

колоквијум 20   

  укупно: 100 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

 
 
 
 
 
 

Студијски програм:  НАУТИКА  

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ПОМОРСКА МЕДИЦИНА 

Наставник:  Нина  В. Ђукановић 

Статус предмета:  Обавезан  

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Нема 
 

Циљ предмета 

Стицање знања из области медицине која су потребна на броду са конвенцијом STCW 1978/95/10. 
 

Исход предмета  
Студенти владају знањима и вештинама из области медицине која су им неопходна за несметано 
обављање дужности на броду по међународним стандардима  
 

Садржај предмета 

 

Увод у поморску медицину. Анатомија и физиологија човека. Узроци и превенција болести. Бродска 
апотека. Утврђивање виталних функција. Преглед и процена стања оболелог и повређеног. Лечење и нега 
оболелих и повређених у бродским условима. Ургентна стања и прва помоћ. Повреде и њихово 
збрињавање. Тровање на броду и прва помоћ. Заразне болести, сексуално преносиве болести. Прва 
помоћ и медицинска брига код оштећења организма услед дејства високе или ниске температуре. Остале 
болести и медицински проблеми. Умирање и смрт на броду. Спољна помоћ - радио медицински савети, 
превоз повређених хеликоптером, трансфер од брода до брода. Бродска хигијена. Дезинсекција и 
дератизација брода. Бродски здравствени прописи, документи и администрација.  
 

Практична настава: 
Практичне вежбе прегледа повређених и прва помоћ – различите ситуације. Практичне вежбе давања 
ињекција. Позиви за радио медицинске савете. 
Литература  
Основна: 

1. International Medical Guide for Ships. World Health Organization, 2007 
2. Мулић Р, Ропац Д. Медицина за поморце. Медицинска наклада (Дата Статус), 2002. 

Допунска: 
1. Павловић А: Прва помоћ. Обележја, Београд, 2007. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, практичне вежбе, дебате и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени  испит   

семинарски рад 10 Усмени испит 50 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2  Спецификација  предмета  

 

Студијски програм : НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:  ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ПОМОРСТВУ 

Наставник:  Горан  С. Кековић 

Статус предмета:   Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати  студенте  са основама савремених рачунарских система, оперативним системима и основним 
апликативним софтвером као што су апликација за обраду текста, апликација за табеларна израчунавања 
као и коришћењем интернет www сервиса  односно сервиса електронске поште. 

Исход предмета  
Студенти владају знањима из области савремених рачунарских система и рачунарским програмима који су 
неопходни у обављању дужности на броду. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основе информационих технологија. Развој и историјат рачунарске технике. Организација рачунара. 
Бројни системи. Бинарна аритметика. БЦД код. Меморија. Микропроцесор. Процес рачунања и смештања 
података у меморију. Организација меморијског простора. Оперативни системи Рад са датотекама и 
директоријумима. Апликативни софтвер. Намена и основне карактеристике апликативног софтвера. 
Апликативни софтвер за обраду текста. Основе рада на софтверу за обраду текста: Креирање докумената. 
Позиционирање текста. Подешавање маргина. Подешавања пасуса. Нумерисане и ненумерисане листе. 
Табулатори. Заглавља. Рад са табелама. Апликативни софтвер за табеларна израчунавања. Креирање 
табела. Употреба формула и функција. Апсолутне и релативне адресе. Представљање података 
графичким приказом. Врсте графикона. Глобална рачунарска мрежа – ИНТЕРНЕТ. Употреба сервиса 
електронске поште. Појам и врсте алгоритама. Виши програмски језици. Решавање проблема помоћу 
рачунара.  
Практична настава (вежбе) 
 Практична обука коришћења рачунара. Практичан рад у софтверу за обраду текста и у софтверу за 
табеларна израчунавања. Употреба формула и функција за табеларна израчунавања. Коришћење 
електронске поште и веб претраживача. Израда алгоритама и основних програма у вишим програмским 
језицима. 

Литература  
Основна: 

1. Мандић Д., Ристић М.: Информационе технологије-европиски стандарди знања, Медиграф, 
Београд и Филозофски факултет Источно Сарајево, Београд, 2005. 

Допунска: 
2. Филип Марић, Предраг Јаничић: Програмирање 1 – основе програмирања кроз програмски језик C 

(“цe”-латинично С), Математички факултет, Београд 2015. 
Број часова  активне наставе Остали часови: 0 Предавања:  30 Вежбе : 30 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе и вежбе у информатичком кабинету. Консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  и вежби 5 писмени испит / 

Практична настава 15 усмени испт 40 

колоквијум-и / ..........  

семинар-и 40 Укупно 100 



Табела 5.2. Спецификација  предмета 

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   МОРНАРСКЕ ВЕШТИНЕ 

Наставник:  Светислав Д. Шошкић  / Радосав М. Николић 

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Развити морнарске вештине које су неопходне за почетно управљање пловилима (чамац, једрилица и 
брод)  везивање чворова, употребе конопа, сидрење и везивање пловила (чамаца,  једрилица, брод). 
Исход предмета  
Студенти владају почетним знањима и вештинама и могу даи практично примене при раду на бродовима 
трговачке морнарице. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Упознавање студената са основним елементима градње и маневарским способностима чамаца. Чамци на 
весла и једра и бродски чамци.  Основни појмови о веслању. Технике веслања и управљања чамцем. 
Моторни чамац. Управљање моторним чамцем са и без кормила.  Бродска ужад. Ужетарски радови. 
Бродска снаст и опрема за вез брода. Кормиларски уређај. Сидрени уређаји, сидра и сидрени ланци. Вез 
брода. Веслање и једрење у чамцима. Уређаји и опрема за спуштање, дизање и везивање чамаца, 
Кормиларење. Спасавање човека који је пао у воду. Тегљење брода. Полагање плутача и изношење 
сидара. Вештина везивања чворова и употреба конопа. 
Практична настава: 
Управљање моторним чамцем са и без кормила. Вез и сидрење чамаца и једрилица. Вештина везивања 
чворова и употреба конопа. Вежбе из одржавања брода и бродских радова. Вежба на броду – продор воде. 
Литература  
Основна: 

1. House D.J.:Seemanship technicues,  Heinemann, 2001. 

2. Поморство 1,2,3 и 4, КРМ ЈНА, Сплит, 1982 

Допунска: 
1. Радулић, Р.: Стручна пракса, Свеучилиште у Задру, Задар, 2009. 

Број часова активне настава   Остали часови: 
Предавања: 30 Вежбе: 60 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, практичне вежбе и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и практичних вежби 15 Усмени испит 20 

семинарски рад 5 Практичан   испит  30 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ТЕРЕСТРИЧКА  НАВИГАЦИЈА 

Наставник:   Мирослав  Б. Павловић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Одслушана математика 1 
Циљ предмета 

Оспособљавање студената за планирање, материјализовање и контролисање позиције брода помоћу  
бродских инструмената, терестричких објеката и навигацијских карата ради безбедног кретања брода у 
унутрашњим морским водама и копненим водама, а у складу са конвенцијама о сигурној пловидби.   
Исход предмета  
Оспособљеност студената да планирају и контролишу позицију брода коришћењем класичних 
навигационих  уређаја и публикација у различитим хидрографским и антропографским условима.   
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Основни појмови о навигацији. Основе за израду навигацијских карата и навигацијских публикација.  
Материјализовање плана  кретања у хидрографским срединама.  Основни углови у навигацији. Курс. 
Азимут. Навигациони елементи. Позиција брода, орјентација на мору. Геометријске основе положаја 
брода. Основни појмови о земаљском и бродском магнетизму. Бродски магнетизам. Бродски магнетни 
компас. Жироскоп. Жирокомпас. Пловидба по локсодроми и ортодроми. Комбинована пловидба. 
Означавање и организација пловних путева (поморских и на утрушњим водама). Планирање путовања  и 
одређивање курсева у обалској и бродарској навигацији. Графичко и рачунско решавање навигационих 
проблема. Публикације за навигацију и њихова употреба, читање карата. IALA систем обележавања 
поморских путева. Морске мене. Брзина брода. Удаљеност и пређени пут. Заношење брода. Процедуре на 
командном мосту брода. Вођење бродског дневника. Поступци на броду у случају опасности (“emergency“ 
процедуре). Слање извештаја са брода у складу са генералним принципима јављања као и упознавање са 
VTS процедурама. 
Практична настава: 
Планирање путовања и одређивање курсева у обалској и речној  навигацији по карти. Графичко и рачунско 
решавање навигационих проблема. Коришћење неопходних публикација у навигацији. Вођење бродског 
дневника. Поступци на броду у случају опасности (“emergency“ процедуре). Слање извештаја са брода у 
складу са генералним принципима јављања, као и упознавање са VTS процедурама. 
Литература  
Основна: 

1. Рашковић М., Терестричка и електронска навигација, Факултет за поморство, Котор, 2001. 
2. Бенковић Ф., Пишкорец М., Лако Љ., Чепелак К., Стајић Д.: Терестричка и електронска навигација,  

Републички хидрографски институт, Сплит, 1986. 
3. Симовић А., Терестричка навигација, Школска књига, Загреб, 1982. 

Допунска: 
1. Bodwich N., American Practical Navigator, Washington, 1997. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 60 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања,  рачунске вежбе и вежбе на поморским картама и самостална израда плана путовања, 
саопштења. Дискусија по писаним саопштењима. Консултације. У реализацији предавања и вежби,  по 
позиву наставника, учествују и искусни  поморци и бродари. 

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

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  25 

практична настава  на поморским картама  10 Усмени испит 20 

семинарски рад- саопштења 10   

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : НАУТИКА 

Врста и ниво студија : Aкадемске студије 1. степена 

Назив предмета:  ПОМОРСКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник:  Мирјана В. Милосављевић 

Статус предмета:  обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Одслушан предмет Поморски  енглески језик 1 

Циљ предмета: Оспособити студентe за успешну комуникацију на енглеском језику, стицање основних и 
специјалистичких језичких вештина у поморској комуникацији и терминологији  
Исход предмета: Оспособљеност студената да комуницирају на енглеском језику користећи бродску 
терминологију као и за елементарно коришћење поморске литературе у вези са стручним проблемима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Command bridge (navigation aids).Preparing for the sea: Watchkeeping-basic duties, Internal communication on 
board before departure, VHF communication. Boat at sea; Approaching the port; Announcement of the arrival 
Documents related to the customs clearance of the ship and port formalities ,. Maritime meteorology. Sea currents 
and wind .. Anchoring, Bonding. Ship ropes and binding structures on the coast. Communication between ship 
and port authorities. VTS; Storm at sea. Types of cargo, Cargo handling equipment, types of containers. Phrases 
and idioms in Standard Maritime and Communication Expressions 2001. Discourse characteristics of Standard 
Maritime-Communication Expressions. Metaphors and personification, phrasal verbs. Use of message markers as 
performers in Standard marine-communication terms 2001.Analysis of VHF communication at sea. Formal and 
informal speech. Listening for the purpose of searching for certain information and understanding of the text. The 
ability to convince the story and organize information.Internal documentation on board, especially those compliant 
with international regulations. Grammar review 
Практична настава: 
Вежбе везане за познавање друштвених правила и конвенција које стоје у основи адекватног разумевања 
и употребе поморског енглеског језика у разним социолошким контекстима у области наутике. Решавање 
задатака допуњавања, задаци са кратким одговором, задаци допуњавања у виду дијалога или текста. 
Литература  
Основна: 

1. Blakey, T.N. English for Maritime Studies, 2nd ed., Prentice Hall College Div, 1988. 
2. Standard Marine Communication Phrases, International Maritime Organization, London, 2001. 
3. Dževerdanović- Pejović M.: Maritime English II (texts and exercises), Faculty of Maritime Studies, Kotor, 

2014. 
4. Rapovac, D.: Englesko-srpski pomorski rječnik, II izdanje, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2002. 

Допунска: 
1. Dževerdanović-Pejović M.: Discourse of VHF Communication at Sea and intercultural aspect, 2014.и др. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Предавања, конверзацијске вежбе, израда домаћих задатака. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 10 писмени испит 20 

домаћи задаци 10 усмени испит 20 

Колоквијум  1 20   

Колоквијум  2 20   

  Укупно 100 



 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 
 
 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ 

Наставник:  Ирис  Н. Бјелица Влајић, Јовица Т. Ћурчић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  нема 
Циљ предмета 

Упознати студенте са основама сигурности на мору, трагањем и спасавањем према захтевима  конвенције STCW 
1978/95/10 (A-II/1, A-II/2), као и са IMO моделимам курсева. 
Исход предмета  
Студенти познају основнe правне регулативe међународног система сигурности пловидбе за сигуран боравак на 
броду. Поседују елементарна правна знања да планирају и организују неопходне мере за сигурност и безбедност 
пловидбе и могу да:  правилно примењују прописани поступци у ванредним ситуацијама, рашчлањују и процењују 
поједини степене опасности,  примењују и анализирају поступке трагања и спасавања, користе опрему за спасавање, 
рукују противпожарним системима на броду и управљају свим активностима које се односе на безбедност на броду.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод.  Међународни систем сигурности пловидбе, конвенције, препоруке, обавезе заповедника брода. Сигурност и 
безбедност брода, чланова посаде и путника. Средстава за спасавање живота, противпожарна средства и остали 
системи за сигурност и безбедност брода. Лична средства за спасавање, ознаке, број и начин употребе. Колективна 
средства за спасавање, чамци, сплавови, број, опрема, обележавање. 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 ако је 
судар неизбежан, после судара или ако је угрожен интегритет водонепропусности бродског трупа. Поступци које 
треба предузети у случају ванредне ситуације за време боравка брода у луци. Кормиларење у нужди, средства за 
тегљење у нужди и поступак тегљења. Спасавање особа са брода у опасности или после бродолома. Организовање 
и руковођење медицинском бригом на броду. SOLAS конвенција, Сигурност брода и сигурност пловидбе, Поглавље 
XI. Реаговање на позив за помоћ на мору – трагање и спасавање - IAMSAR Vol. III, мере за пружање помоћи броду у 
опасности. Напуштање брода, распоред за узбуну, знаци за узбуну, вежбе. Преживљавање на мору, хладноћа, 
топлота, вода и храна; организација живота. Рад на наутичком симулатору. Трагање и спасавање на мору, обавезе и 
конвенције. Службе трагања и спасавања, спасилачки центри, подцентри, обалске станице. Средства трагања и 
спасавања, спасилачке јединице. Системи извештавања са бродова, трагање на мору, заједничко трагање бродова и 
ваздухоплова, обустава и прекид трагања. Спасавање, врсте и поступци. Маневрисање бродовима у акцијама 
трагања и спасавања. ISPS правилник, Основни појмови о безбедности брода, лука и лучких постројења и компанија, 
Процена безбедности брода, безбедности луке, и План заштите. 
Практична настава:  
Израда практичних задатака. Процена безбедности у лукама и План заштите. Вежбе на симулатору – симулација 
реалних услова сигурности и безбедности пловидбе, трагања и спасавања, принципи употребе средстава за 
спасавање и проотивпожарну заштиту брода. Рад на симулатору. 
Литература  
Основна: 

1. Радојевић С.: Сигурност и безбедност пловидбе, приручник, Медија центар “Одбрана”, Београд, 2013. 
2. Бићанић.: Сигурност на мору, Поморски факултет у Сплиту, 2013. 

Допунска: 
1. IAMSAR  Приручник,  MERSAR  Приручник, ISM правилниk 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и дебате. Рад на симулатору. Видео пројекција. Консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 

рад на симулатору 15 Усмени испит 20 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20   

  Укупно поена 100 



Табела 5.2  Спецификација  предмета  

 

Студијски програм :   НАУТИКА 

Врста и ниво студија Aкадемске студије 1. степена 

Назив предмета:  БРОДСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 

Наставник:  Горан  С. Кековић 

Статус предмета:   Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати  студената са основним законитостима једносмерних и наизменичних струјних кола, хемијским изворима 
електричне струје, магнетизмом и потрошачима електричне енергије на броду у складу са IMO моделом курса 1.25, 
IMO моделом курса 7.01,  M.C. 1.25.  

Исход предмета  
Студенти су разумели  основне законитости једносмерних и наизменичних струјних кола, хемијске изворе електричне 
струје, магнетизам и потрошаче електричне струје. Студенти су упознати са основама  електричних машина и 
дистрибуције електричне енергије на броду. Студенти разумеју и разликују принципе рада електронских елементата и 
основних склопова, као и основе поморских телекомуникација. Студенти разликују начине ширења електромагнетских 
таласа кроз тропосферу и јоносферу. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Основни појмови о електрицитету.  Кулонов закон. Скаларне и векторске величине електростатичког поља.  
Једносмерна електрична струја. Елементи струјних кола. Омов закон. Снага и рад електричне струје. Џулов закон. 
Примене: грејачи, топљиви осигурачи, биметали, сијалице. Бродска расвета. Бродски каблови.  Везивање отпорника. 
Кирхофова правила. Пролаз електричне струје кроз гасове и течности. Примарни и секундарни хемијски извори 
електричне енергије. Примена, смештај и одржавање хемијских извора електричне енергије на бродовима. Магнетно 
поље и величине којима се описује. Електромагнетна индукција. Наизменична струја. Трофазни системи назменичне 
струје. Електричне машине једносмерне и наизменичне струје. Извори и потрошачи електричне енергије на броду. 
Пасивне и активне електронске компоненте. Исправљачи и претварачи, врсте, конструкција и употреба.  Заштитне 
мере при коришћењу електричних уређаја на броду.   Познавање и одржавање електричних уређаја.  Прописи и 
захтеви надлежности регистра бродова. Дистрибуција електричне енергије на броду. Основе поморских комуникација. 
Електромагнетни таласи. Модулација електромагнетних таласа. Антене. 
Практична настава  
Лабораторијске вежбе. Анализа и цртање електричних шема. Анализа шема дистрибуције електричне енергије на 
броду. 

Литература  
Основна: 

1. Миљанић П.: Електротехника, Машински факултет, Београд, 1983. 
2. Славко Покорни: Лабораторијске вежбе из електротехнике 1 и 2, Источно Сарајево, 2005. Године. 

Допунска: 
1. Dorf R.: The Electrical Engineering Handbook, CRC Pres LLC, 2000. 
2. Hall D.T.; Practical marine electrical knowledge; Witherby & Co., London, 2014. 

Maes W.: Marine Electrical Knowledge, 2013. 

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

Методе извођења наставе 

Предавање и вежбе се реализују у учионици, практичне вежбе у учионици. Учење и израда практичних домаћих 
задатака. Консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт 20 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и /                                 Укупно  100 

 



 

 

Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Aкадемске студије 1. степена 

Назив предмета:   АСТРОНОМСКА  НАВИГАЦИЈА 

Наставник:  Никола  С.Стаменковић 

Статус предмета:  Oбавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Одслушан предмет Терестричка навигација 
Циљ предмета 

Упознати студенте са основама астрономије, (основним законитостима кретања небеских тела, идентификације 
небеских тела и оријентацију у простору помоћу истих, битним сазвежђима) у функцији одређивања позиције 
брода уз помоћ небеских тела.  Објаснити методе и могућности контроле девијације компаса на отвореном 
мору, као и исправно коришћење справа и инструмената за одређивање позиције брода у астрономској 
навигацији.  
Исход предмета  
Оспособљеност студената да одређују позицију  брода на основу осматрања и мерења позиције небеских тела 

Садржај предмета Теоријска настава: 
Основни појмови о сфери. Небески координатни системи. Претварање хоризонтских у екваторске координате и 
обратно. Привидно дневно кретање небеских тела. Циркумполарна и антициркумполарна небеска тела. 
Стварни  Стварни и привидни положај небеских тела Привидно дневно кретање  небеских тела ( Сунца, месеца 
звезда, планета). Кеплерови закони и Њутнов закон гравитације. Појаве које привидно мењају положај небеских 
тела. Време и његово мерење — Звездано, право и средње време. Временске скале (УТ0, УТ1, УТ2, АТИ и 
УТЦ) и врсте времена (месно, гриничко, зонско и указно време). Бродски хронометри и часовници. Секстант. 
Мерење и исправљање висина небеских тела. Идентификација небеских тела. Препознавање небеских тела. 
Идентификација рачунским путем. Идентификатори звезда. Астрономска позиција. Геоцентрична пројекција 
небеских тела. Кружница позиције и астрономска стајница. Методе одређивање астрономске стајнице 
(Summnerova, Johnsonova i Bordeova метода). Метод разлике висина. Рад са наутичким годишњаком. Прорачун 
тренутка излаза и залаза Сунца и Месеца и њихових пролаза кроз меридијан. Прорачун тренутка свршетка 
(почетака) грађанског, наутичког и астрономског сумрака (свитања). Одређивање астрономске позиције брода. 
Астрономска позиција брода са два и три небеска тела. Одређивање  позиције са збројеном и изабраном 
позицијом (рачунски и таблицама готових резултата). Позиција у размаку времена. Одређивање географске 
ширине. Грешке астрономске позиције. Контрола девијације компаса.  
Практична настава: Претварање хоризонтских у екваторске координате и обратно. Временске скале (УТ0, УТ1, 
УТ2, АТИ и УТЦ) и врсте времена (месно, гриничко, зонско и указно време). Бродски хронометри и часовници. 
Секстант. Мерење и исправљање висина небеских тела. Идентификација небеских тела. Препознавање 
сјајнијих звезда. Идентификатори звезда. Идентификација рачунским путем. Астрономска позиција. Метод 
разлике висина. Рад са наутичким годишњаком. Прорачун тренутка излаза и залаза Сунца и Месеца и њихових 
пролаза кроз меридијан. Прорачун тренутка свршетка (почетака) грађанског, наутичког и астрономског сумрака 
(свитања). Одређивање астрономске позиције брода. 
Литература Основна: 

1. Стајић Д., Астрономска навигација, Београд, 2005. 
2. Стајић Д., Збирка задатака из астрономске навигације, Београд, 2005. 

Допунска: 
1. Наутички годишњак, ХИРМ Кумбор, (за произвољну годину) и Наутичке таблице, ХИРМ, 1978. 
2. Bowditch N. : American Practical Navigator, National Imagery and Mapping Agency, Maryland 2002. 
3. Идентификатор звезда. Хидрографски институт Ратне морнарице. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и рачунске и практичне вежбе. Дебате и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени  испит  20 

колоквијум 1 25 Усмени испит 20 

колоквијум 2 25   

  Укупно поена 100 



 

 

Табела 5.2. Спецификација  предмета 
 
Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија: Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   РУКОВАЊЕ ТЕРЕТОМ 

Наставник:  Милош Ж. Арсић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Стицање инжењерских и функционалних знања у циљу упознавања студената са основним правилима везана за 
руковање теретом, технолошке и физичке особине терета, слагања и превоза терета морем и процедурама за 
заштиту од загађења, усаглашеност са MARPOL захтевима. 
Исход предмета 

Оспособљавање студената за руковање разним врстама терета и посебно овладавање методама утовара/истовара, 
слагања и превоза терета, а све у циљу безбедности брода, терета и безбедне пловидбе.  
 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Основна правила везана за руковање теретом, технолошке и физичке особине терета. Подела и особине сувих и 
расутих терета. Уређаји и опрема за руковање теретом. Крцање дрва, контејнера и других терета на палуби 
брода.Одржавање поклопаца бродских складишта.Превоз расутих терета. IMO правила за превоз жита морем. 
Крцање и превоз тешких терета. Крцање и превоз хлађених терета морем.Спречавање загађења морске средине и 
процедуре за заштиту од загађења, усаглашеност са MARPOL захтевима. Превоз терета контејнерима, превоз 
генералног терета, разне врсте планова терета. Штете на терету у поморском превозу. Утицај терета на газ, трим и 
стабилитет брода. Распоред терета по складиштима, фактор капацитета. “Shear force & Bending moments”; “Torsional 
stress”, захтеви за минална надвођа. Међународни прописи превоза различитих терета морем. 
Практична настава: 
Утовар, слагање и истовар тешких терета, примање бројење и испорука терета. Брига о терету током путовања, рад 
са бродским дизалицама. Припрема бродских складишта за укрцавање терета. Планирање и обезбеђивање 
безбедног утовара, слагања терета, обезбеђења, старања током путовања и истовара терета. Практична израда 
плана терета. Прорачун газа и стабилности. Коришћење разних рачунских програма укрцаја и слагања терета, 
симулација. Методологија и начин израде семинарског радa и дефинисање задатака. Фактор капацитета и 
одређивање масе терета по једном складишту. План терета за све типове трговачких бродова. Практични поступак и 
израда плана стабилности приликом превоза генералног терета. Коришћење информација са  интернета, за 
семинарски рад. Прорачун  стабилности брода код превоза жита морем. Одбрана семинарских радова. Одбрана 
семинарских радова. 

Литература  
Основна: 

1. Буљан И., Кристић А., Приручник из одабраних поглавља стабилитета брода и укрцаја терета, Ријека 
1993. 

Допунска: 
1. Thomas R.E., Stowage, Brown, Son & Ferguson Ltd., Glasgow, 2012.     

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе на рачунарима и симулатору, израда практичних задатака. Дебате и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 

рад на симулатору 5 Усмени испит 30 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20   

семинарски рад  Укупно поена 100 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ТЕХНИЧКИ НАДЗОР И КЛАСИФИКАЦИЈА БРОДОВА 

Наставник:  Драги П. Стаменковић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати студенте са основама класификације бродова и техникама прегледа, инспекције и надзора 
бродова током експлоатационог периода, у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом  и IMO моделом 
курса 7.01.  

Исход предмета 

Студенти познају класификацију бродова по прописима  класификационих завода и познају начин 
контроле и надзора брода.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод. Историјски развој прегледа и надзора над бродовима. Класификација бродова и класификациони 
заводи. Национални и интернационални регистри. Сврха и правна утемељеност UPS и осталих 
регистара.Државе Заставе, бродарске компаније. Прописи и правила о градњи бродова и техничком 
одржавању постојећих бродова. Национални прописи. Прописи осигуравајућих завода. Техничка 
правила о класификацији бродова. Бродови (пловила челичне конструкције, од пластичних материјала, 
пловила грађена од дрвета). Категорија пловидбе и неопходна статутарна документа и документа класе 
различитих бродских објеката. Класификација бродова и врсте прегледа. Додељивање, одржавање, 
надзор и укидање класе. Врсте прегледа и тајминг прегледа. Различити примери прегледа зависно од 
типа брода. Контрола и надзор трупа и стабилности брода. Контрола и надзор машинског простора, 
електричних инсталација, аутоматизације и противпожарне заштите. Контрола материјала и заварених 
спојева. Примери контроле и надзора различитих бродских објеката. Додатни захтеви класе за 
одређене бродске објекте. Повезани системи прегледа и сертификација. Врсте прегледа. Обавезе 
овлашћења и списи. Примери. Инспекцијски надзор. Шта подразумева надзор код домаћих и страних 
класификационих друштава. 

Практична настава: 
Решавање конкретних задатака из области класификације бродава, прописа и правила за надзор и 
технички преглед  бродова. Бродско сведочанство. 
Литература  
Основна: 

1. Ломпар А.: Наука о броду. 

Допунска: 
1. STCW 95, MARPOL 73/78 и SOLAS интернационалне конвенције. 
2. Правила и прописи контроле и надзора класификационих друштава JUGOREGISTAR, BV, LR, 

DNV, NKK, GL, RINA, ABC. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе. Консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 

семинарски рад 0 Усмени испит 20 

колоквијум 1 25   

колоквијум 2 30 Укупно поена 100 



 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   БРОДСКЕ ПОГОНСКЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ 

Наставник:  Зоран  С. Поповић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 
Упознати студенте са бродским погонским и помоћним машинама и уређајима на броду, даљинским 
управљањем, њиховим принципом рада, наменом и карактеристикама у складу са IMO моделом курса 
7.01  
Исход предмета 
Студенти познају конструкцију погона брода, односно бродских машина и осталих бродских помоћних 
уређаја и система у мери која је неопходна за разумевање употребе бродских погонских и помоћних 
машина. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Уводно предавање. Брод као технички систем. Својства главних бродских погонских машина. Парни 
погон. Бродски котлови. Нуклеарни погон брода. Редуктори. Гасне турбине. Мотори са унтрашњим 
сагоревањем (мотори СУС). Дефиниције појмова и ознаке. Подела бродских мотора СУС. Принцип 
рада четворотактног мотора. Принцип рада двотактног мотора. Упућивање мотора. Прекретање 
мотора. Снага мотора. Хлађење мотора. Подмазивање мотора. Бродске помоћне машине, уређаји и 
системи. Вратилни вод и пропелер. Пумпе. Вентилатори. Вентилација просторија. Уређаји за 
климатизацију. Клипни компресори. Расхладни уређаји. Кормиларски уређаји. Кормиларске машине. 
Хидрауличне кормиларске машине. Прописи у вези са кормиларским уређајима. Теретна витла. 
Притезно витло. Сидрени уређај. Палубни уређаји. Сохе за чамце. Десалинизатори. Дестилациони 
уређаји и системи питке воде. Бродски системи цевовода. Танкови за гориво, уље и воду.  Сепаратори. 
Хидрофорско постројење. Стабилизатори љуљања брода. Локални и даљински систем управљања 
радом погонског комплекса. 
Практична настава: 
Основни елементи и принцип рада  бродских мотора, турбина, бродских помоћних машина, уређаја и 
система. Локални и даљински системи управљања радом погонског комплекса. Бродски системи 
баласта, горива, мазива, противпожарни. Сидрени уређај и кормиларске машине основни елементи и 
принцип рада.  
Литература  
1. Саревски Т.: Бродомашинство, Сплит, 1985. 
2. Вујовић Л.: Гашење пожара, Факултет за поморство, Котор, 2006. 
3. Томић М., Петровић С.: Мотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет, Београд, 2004. 
4. Д. Бошковић: Бродске помоћне машине I, Морнаричкотехничка управа, 1982. 
5. Д. Бошковић: Бродске помоћне машине I I, Морнаричкотехничка управа, 1984. 
6. Б. Ристић: Пумпе и вентилатори, Научна књига, Београд, 1990. 
7. А.Н. Шмирев, Б.А. Мореншилдт: Стабилизатори љуљања бродова, Морнаричкотехничка управа, 

1983. 
Број часова активне наставе Остали часови: 0 
Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и израда семинарских радова. Дебате и консултације.  

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

активност у току 
предавања и вежби 

5 Писмени  испит   

семинарски радови 20 Усмени испит 45 
колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2  Спецификација предмета 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ЕЛЕКТРОНСКИ  НАВИГАЦИОНИ  СИСТЕМИ 

Наставник:  Милица В. Милошевић   
Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Оспособити студенте  за рад са електронским навигационим уређајима као и са принципима њиховог рада у 
складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом и IMO моделом курса 7.01.  
Исход предмета  
Студенти владају основним методама коришћењем средстава електронске навигације у функцији сигурног 
вођења брода. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Принцип рада и грешке мерења жиро и електронског компаса. Принцип рада и грешке мерења дубиномера 
и брзиномера. Технолошки развој електронских навигационих система. Хиперболни системи. Сателитски 
навигациони системи GPS, DGP, Glonass, Galileo и правци развоја. Електронске карте, растерске и 
векторске. Систем ECDIS, кориштење и тачност. Поступци исправљања поморских карата и навигационих 
публикација. Инерциона навигација, принцип рада, тачност и грешке. Навигациони радар, домет, тачност 
мерења, раздвајање објекта, мртви угао, сметње, релативна и стварна радарска слика, одређивање 
смерова, даљине и положаја брода. Радар у обалној навигацији. Радар у трагању и спасавању. Радар 
одговарач трагања спасавања - SART. ARPA радар. Примена радара у избегавања судара на мору. 
Аутоматски идентификациони систем–AIS. Снимач података путовања – VDR. Телевизија у навигацији. 
Интегрисани навигациони системи. 
Практична настава: 
Принцип рада и грешке мерења жиро и електронског компаса. Принцип рада и грешке мерења дубиномера 
и брзиномера. Поступци исправљања поморских карата и навигационих публикација. Инерциона навигација, 
принцип рада, тачност и грешке. Навигациони радар, домет, тачност мерења, раздвајање објекта, мртви 
угао, сметње, релативна и стварна радарска слика, одређивање смерова, даљине и положаја брода. 
Примена радара у избегавању судара на мору. Рад на симулатору. 
Литература  
Основна: 

1. Бенковић Ф., Пишкорец М., Лако Љ., Чепелак К., Стајић Д.: Терестричка и електронска навигација, 
ХИ ЈРМ Сплит, 1986. 

2. Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services, English edition, 2005. 
3. М. Рашковић, Терестричка и електронска навигација, Факултет за поморство Котор, 2001 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе на симулатору, рачунске вежбе. Учење и самостална израда практичних домаћих 
задатака. Дебате и консултације.  

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

активност у току предавања и рад на 
симулатору 

15 Писмени испит 20 

семинарски рад 0  Усмени испит 20 

домаћи задаци 10   

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 20 Укупно поена 100 



 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ПОМОРСКА  МЕТЕОРОЛОГИЈА И  ОКЕАНОГРАФИЈА 

Наставник:  Мирослав  Б. Павловић 

Статус предмета:  обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  Одслушани предмети Терестричка  и Астрономска навигација 
Циљ предмета 

Оспособити студенте да правилно вреднују утицаје метеоролошких  и океанографских чинилаца на 
планирање и безбедност пловидбе са посебним акценом на праћење временске прогнозе и извештаја о 
водостању, у складу са поморским конвенцијом STCW 1978/95/10 . 
Исход предмета  
Познавање основних утицаја метеоролшких, океанографских чинилаца и схватање значаја непрекидног 
праћења временске прогнозе и извештаја о водостању  на сигурност пловидбе брода. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Основни појмови у метеорологији и њена подела. Навигациона метеорологија и њен значај за безбедну 
пловидбу. Метеоролошки елементи и њихове појаве, температура ваздуха и температурни режим 
одржавања бродског простора. Ваздушне масе, њихова квалификација и особине и значење атмосферског 
фронта.  Општа циркулација ваздушних маса у атмосфери, стални ветрови (пасати и западни ветрови).  
Елементи ветра и силе које дејствују на кретање ветра у атмосфери. Периодични ветрови (монсуни), 
локални ветрови, утицај сталних, периодичних и локалних ветрова на сигурност пловидбе. Барички 
системи (циклони и антициклони). Развој циклона и антициклона, подручје њиховог деловања, тропски 
циклон-откривање и праћење. Анализе временске карте, синоптичка консултација за поморце, техника 

израда временске карте. Избор метеоролошке руте на бази статистичких климатолошких података и 
временских извештаја, метео служби. Сателити, NAVTEX. Основи океанографије, њен значај за 
навигацију, водене површине на  земљи, температура морске воде. Подела главних морских струја на 
земљи. Површинско струјање морске воде. Таласи на мору, језерима и рекама . Морски нивои и морске 
мене (плима и осека). Лед у мору, језерима и рекама, Навигација у поларним пределима. Океанографска 

служба, документација и упозорења за поморце. Значај и важност пилотских карата.  
Практична настава 

Разговор по темама обрађеним на предавању и питањима садржаним у испиту за стицање поморског 
овлашћења ради обављања дужности на броду, пловидба. Читање и схватање временских извештаја, 

синоптичких  карата, пилотских и других метео карата. Планирање и анализа планираних рута условљених 
метеоролошким карактеристикима простора и временских извештаја метео служби.  
Литература  
Основна: 

1. Цадез М.: Метеорологија, БИЗГ, Београд, 1973. 
2. Симовић А.: Навигацијска метерологија, Школска књига, Загреб, 1995. 

Допунска:  

1. Пензар, Б., Пензар, И., Орлић, М.: Вријеме и клима Јадрана, Др. Фелетар, Загреб, 2001. 
Број часова активне наставе Остали часови: 0 Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Вежбе се раелизују методом разговора и излагања појединаца и група по задатим темама, везаних за 
испитна питања наставног предмета, питања  испита за стицање овлашћења помораца и анализу 
картографских и писаног материјала. Недељне консултације по индивидуалним и групним потребама.  

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

активност у току предавања и вежби 10 Писмени  испит  30 

семинарски рад 0 Усмени испит 20 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20   

  Укупно поена 100 



 

 

Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 
 
 
 

Студијски програм:  НАУТИКА  

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ЕКОНОМИКА БРОДАРСТВА 

Наставник:  Драгана М. Ђерговић 

Статус предмета:  Обавезан  

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати студентe  са економским законитостима у бродарству и начину њихове применe у пословању 
бродарских компанија. 
Исход предмета 

Студенти су  оспособљени  да сагледају улогу бродарства у транспортном и економском систему; да 
примене основне економске законитости на појединачне случајеве из бродарства (дефинишу трошкове 
превоза, обрачунају укупне трошкове путовања брода, утврђују успешност пословања итд);  да разумеју 
карактеристике пословања у бродарству;  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод у предмет. Појам и предмет изучавања економике бродарства, задаци и методе, повезаност са 
другим наукама. Поморски превоз и његов економски значај. Карактеристике пословања у морском 
бродарству. Посебне врсте делатности морског теретног бродарства. Слободно, линијско и танкерско 
бродарство. Тржиште бродског простора слободног, линијског и танкерског бродарства. Бродарске 
конференције и споразуми. Возарине у морском теретном бродарству. Формирање возарина у појединим 
врстама делатности бродарства и различитим формама уговарања поморског превоза. Основна средства 
речно-морског бродарства. Капацитети основних средстава, одређивање, коришћење и ефикасност. 
Системи и методи обрачуна амортизације брода. Трошкови у бродарству. Категоризације трошкова према 
врсти, степену искоришћења капацитета, местима и носиоцима. Гранични трошкови. Калкулације у 
бродарству. Модел укупних трошкова путовања брода. Резултати пословања у бродарству и мерила 
успешности. Оптимизација трошкова. Организација бродарских компанија. Специфичности организационе 
структуре по појединим врстама делатности морског теретног бродарства. Морско и речно бродарство у 
националним и светској привреди. Протекционизам у бродарству, перспективе и правци развоја 
бродарства.  
Практична настава: 
Место морског бродарства у структури поморске и светске привреде. Поморски теретни промет. 
Детерминанте обимa,трендови и структура потражње на тржишту бродског простора. Светска трговачка 
морнарица. Стање и кретање обима и структуре капацитета понуде на тржишту бродског простора. 
Актуелни трендови на возаринским тржиштима слободног, линијског и танкерског бродарства. Обрачун 
амортизације брода. Структура трошкова у бродарским компанијама. Примена модела обрачуна укупних 
трошкова путовања брода. Продуктивност, економичност и рентабилност. Обрачун преломне тачке 
рентабилности пословања бродарских компанија. 
Литература 

Основна: 
1. Митровић, Ф.: Економика бродарства, Поморски факултет, Сплит, 2008. 

Допунска: 
1. UNCTAD: Review of Maritime Transport, 2000-2016.   

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, дебате и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 10 усмени испит 40 

колоквијум 1  25   

колоквијум 2  25   

семинарски рад 0 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм : НАУТИКА 

Врста и ниво студија: Академске студије 1.степена 

Назив предмета:  ПОМОРСКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  3 

Наставник:  Мирјана  В. Милосављевић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Одслушан предмет Поморски  енглески језик 2 

Циљ предмета: Оспособити студентe за успешну елементарну комуникацију на енглеском језикуу 
поморској комуникацији и терминологији  
Исход предмета : Оспособљеност студената да комуницирају на енглеском језику уз основно коришћење 
бродске терминологије и поморске литературе у вези са стручним проблемима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Handling of cargo and storage. Cargo plan, Separation material, Cargo classification.Cargo Documentation. Damages-claims 

Writing reports. Connectors used in reporting. Official web sites for damage reports (EMSA accident reports). Receiving 

cargo,  cargo delivery, counting. Ventilation of cargo;. Describing processes and chronological writing.  Boarding certificate, 

letter of ship readiness. Ship's safety management  checklists,ship forms., Standardized and non-standardized abbreviations. 

Unification of documents in the maritime domain, globalization of discourse.Marine casualties-reports. Exploring sources on 

the Internet. Permanent and night orders on board and analysis of their features. Modal verbsused as commands in a 

discourse of law. Timeline, Holders and Stands.  Bill of landing types and binomial and trinetic expressions.Damage reports:-

steps and phases in writing.Written communication (E-mail communication, telex communications, abbreviations, maritime 

phrases). Contracts for  ship chartering related to time and destination; Shipping agencies and shipping business. Negotiation 

in modality 1: N (with many participants, parties and clients). Business English. 

Практична настава:  

Вежбе и задаци допуњавања информација, препричавања, драматизације дијалога и симулација руковања теретом и 
складиштењем. 
Литература:  
Основна: 

1. Blakey, T.N. English for Maritime Studies, 2nd ed., Prentice Hall College Div, 1988. 
2. Pritchard B.: Ship's Business in English, Faculty of Maritime Studies, Rijeka, 1994. 
3. Rapovac D.: Cargo Work & Ship's Business in English, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2001  
4. Standard Marine Communication Phrases, International Maritime Organization, London, 2001 

Допунска: 
      1.Dževerdanović-Pejović M.: Genre features of maritime forms (Check Lists), WMO, Malmo, 2008. и др. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Предавања, конверзацијске вежбе, израда домаћих задатака. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 10 писмени испит 20 

домаћи задаци 10 усмени испит 20 

Колоквијум  1 20   

Колоквијум  2 20   

  Укупно 100 



 

 

Табела  5.2.  Спецификација предмета 
 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ХАВАРИЈЕ, ОСИГУРАЊЕ И ПОМОРСКЕ АГЕНЦИЈЕ 

Наставник:  Ирис  Н. Бјелица Влајић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  нема 
Циљ предмета 
Упознати студенте  са општим и посебним знањима о поморским хаваријама, осигурању и поморским агенцијама 
као и о законској регулативи у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом (A-II/1, A-II/2). 
Исход предмета 
Студенти могу правилно да категоришу  поморске хаварије или незгоде и познају  правни  поступак  за комуникацију 
са  осигуравајућим поморским агенцијама, да правилно  тумаче YAR2004, међународне и националне прописе за 
спречавање судара на мору, спасавање на мору, LOF1994, 2000, 2011 и  познају  врсте поморских осигурања.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Уопште о поморским хаваријама. Поморске несреће на мору. Правно регулисање поморских несрећа. Садржај Јорк-
антверпенских правила. Генерална хаварија. Судар бродова. Међународна конвенција за изједначење неких 
правила о судару бродова на мору, 1910. Међународна конвенција за изједначење неких правила о грађанској 
надлежности за судар 1952., Конвенција о избегавању судара на мору из 1972. COLREG. Спасавање на мору. 
Lloyds Open Form – уговор о спасавању, LOF 1994.,2004.,2011. Награда за спасавање. Посебна накнада, SCOPIC 
клаузула, LSSA клаузула. Internation Union Salvages. Конвенција о спасавању, 1989.  Поморско осигурање (појам, 
карактеристике, предмет, подела и извори). Уговор о поморском осигурању. Осигурање бродова и терета. P&I 
клубови. Осигурање бродовласникове одговорности. Узајамна осигурања (осигурање од одговорности у поморству). 
Поморског агент. Послови, права и дужности поморских агената. Однос поморског агента са бродаром, 
заповедником брода, наручиоцем превоза, крцатељем, примаоцем и принципаловим сауговарачима, органима 
власти итд. Поморске агенције, њихова организација и уговор о поморској  агенцији. Поморска шпедиција. 
Менаџмент поморске шпедиције. Поморски шпедитедери наше земље у улози предузетника мултимодалног 
транспорта, отпрема и допрема робе морским путем итд. Организација међународне шпедиције. Међународни 
шпедитер као логистички оператор. Међународне организације и конвенције у шпедитерском пословању (FIATA, 
INCOTERMS и др). Шпедитерске тарифе. Појам и подела тржишта. Техника чартеровања у поморском превозу. 
Битни елементи различитих уговора у превозу у пословима чартеровања. Улога и значај агента. Техника 
чартеровања у линијском бродарству. Техника чартеровања у слободном бродарству. Обављање послова у луци 
укрцаја. Обављање послова у луци искрцаја. Рентабилност пословања и израда калкулације. Обавезе и дужности 
уговорних страна из закљученог уговора о превозу.  Однос бродара са трећим лицима. Примери израде калкулација 
за поједина бродарска путовања. 
Практична настава: 
Поморско осигурање (појам, карактеристике, предмет, подела и извори). Уговор о поморском осигурању. Осигурање 
бродова и терета. P&I клубови. Осигурање бродовласникове одговорности. Осигурање од одговорности у 
поморству. Послови, права и дужности поморских агената. Однос поморског агента са бродаром, заповедником 
брода, наручиоцем превоза, крцатељем, примаоцем и принципаловим сауговарачима, органима власти итд. 
Примери израде калкулација за поједина бродарска путовања. 

Литература  
Основна: 

1. Трајковић М.: Поморско право, Академска мисао, Београд 2004 
2. Ћесић З.: Поморско управно право и хаварије, Задар, 2006. 
3. Accident preventionon board ship at sea and in port, International Labour Office Geneva  

Допунска: 
1. Ћоровић, Б., Шекуларац, С. Поморске агенције и чартеровање брода, ауторизована предавања и вјежбе, 

Котор, 2008. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, израда семинарских радова и консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени испит 0 

семинарски рад 10  Усмени испит 40 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20 Укупно поена 100 

 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 
 
 
 
 
 
 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 

Наставник:  Тихана  M. Павловић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Oспособити студенте за успешну комуникацију на немачком језику, стицање основних знања за писање, 
читање и конверзацију. 
Исход предмета  
Студент је оспособљен да правилно формулише реченице у општој  комуникацији на немачком језику. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод у предмет. Основне фразе при упознавању (лично, породично и професионално представљање, 
попуњавање формулара за улазак у страну земљу). Фразе у свакодневници и слободном времену (бројеви, 
време на часовнику, дани, недеље, месеци, годишња доба). Презент и футур,одређени и неодређени члан. 
Фразе при комуникацији у супермаркету, банци, пошти, ресторану. Личне заменице, придеви, императив. 
Саобраћај и сналажење у граду. Предлози у дативу и акузативу, негације „nein, nicht, nichts, nie“, повратни 
глаголи. Болница, делови дела, изглед. Компарација придева, деклинација именица, модални глаголи,. 
Кућа, становање, комуникација (компјутер, факс, телефон, телевизија, новине, писма). Претерит правилних 
и неправилних глагола. 
Практична настава: 
Основне фразе при упознавању. Фразе у свакодневници и слободном времену. Фразе при комуникацији у 
супермаркету, банци, пошти, ресторану. Кућа, становање, комуникација (компјутер, факс, телефон, 
телевизија, новине, писма). 
Литература  
Основна: 

1. Fandrych C., Tallowitz U.: Sage und Schreibe, Uebungswortschatz Grundstufe Deutsch, Klett 2002. 
2. Fandrych C., Tallowitz U.: Klipp und Klar, Uebungsgrammatik Grundstufe Deutsch, Klett 2002. 

Допунска: 
1. Бранислав Грујић, Нови стандарни немачко-српски/срп-нем. речник, Предраг&Ненад, Београд, 2014 
2. Мonika Reimann, Grundstufen-Grammatik, Hueber 2004. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, конверзационе вежбе, вежбе по задатим темама, израда домаћих задатака по аналогији тема 
са вежби. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени испит 20 

домаћи задаци 10  Усмени испит 30 

колоквијум 1 10   

колоквијум 2 10   

колоквијум 3 10 Укупно поена 100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 
 

 
 

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   РУСКИ  ЈЕЗИК 1 

Наставник:  Мила  Д. Ђуричић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Oспособити студенте за успешну комуникацију на руском језику, стицање основних знања за писање, 
читање и конверзацију. 
Исход предмета  
Студент је оспособљен  да води општу комуницију  и правилно формулише реченице у виду описа, 
захтева, питања, објашњења на руском језику. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Увод у предмет. Основне фразе при упознавању (лично, породично и професионално представљање, 
попуњавање формулара за улазак у земљу у којој су формулари на руском). Фразе у свакодневници и 
слободном времену (бројеви, исказивање времена помоћу часовника, дани, недеље, месеци, годишња 
доба).  Времена: презент, футур, перфекат. Комуникативни изрази у супермаркету, банци, пошти, 
ресторану. Именице, личне заменице, придеви, императив. Саобраћај и сналажење у граду. Датив и 
акузатив са предлозима, негација, повратни глаголи. Болница, делови тела, изглед. Компарација придева, 
деклинација именица, глаголи. Кућа, становање, комуникација (компјутер, факс, телефон, телевизија, 
новине, писма). 
Практична настава:  
Основне фразе при упознавању. Фразе у свакодневници и слободном времену. Фразе при комуникацији у 
супермаркету, банци, пошти, ресторану. Кућа, становање, комуникација (компјутер, факс, телефон, 
телевизија, новине, писма). 
Литература  
Основна: 

1. Михаиловић Јелена, Руски језик за факултете и високе школе - завршни ниво учења, Завод за 
уџбенике, Београд, 2013. 

2. Пирогова Л.И., Преображенска М.П.: Уџбеник руског језика I, 2010. 

3. Чернишов С., Чернишовa A.: Поехaли, Нaчaльный курс, Злaтоуст, Ст. Петербург, 2009.  

Допунска: 
1. Јовановић Сузин Г.: Руски речник са граматиком, ЈРЈ, Београд, 2003. 
2. Шкaтулкa: Пособие для инострaнцев изучaющих русский язык 

Видео и аудио материјали који прате одговарајуће теме из уџбеника, образовни материјал доступан на 
интернету. 
Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 
Предавања, конверзационе вежбе, вежбе по задатим темама, израда домаћих задатака по аналогији тема 
са вежби. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени испит 20 

домаћи задаци 10  Усмени испит 30 

колоквијум 1 10   

колоквијум 2 10   

колоквијум 3 10 Укупно поена 100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 
 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник:  Тихана M. Павловић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Одслушан  предмет НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 
Циљ предмета 

Оспособити студенте за успешну основну стручну комуникацију на немачком језику у области поморства.. 
Исход предмета  
Студената су оспособљени да успешно, елементарно, комуницира на немачком језику у области поморства. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Државе, путовања и одмори. Глаголи са предлозима, перфект правилних и неправилних глагола. Држава и 
државне институције ( права и закони, полиција, религије). Зависне реченице са везницима dass и ob и  
damit,. Привреда, трговина. Зависне реченице са везницима  weil  denn, obwohl.  Заштита околине и мора. 
Зависне реченице са везницима  obwohl и wenn. Текстови из стручне терминологије. (обала, лука, врсте 
бродова, елементи брода, опрема брода, опрема за спасавање, знаци на поморским картама). 
Практична настава: 
Текстови из стручне терминологије. (обала, лука, врсте бродова, елементи брода, опрема брода, опрема за 
спасавање, знаци на поморским картама). Конверзационе вежбе. Припрема за израду домаћих задатака. 
Литература  
Основна: 

1. Fandrych C., Tallowitz U.: Sage und Schreibe, Uebungswortschatz Grundstufe Deutsch, Klett, 2002. 
2. Fandrych C., Tallowitz U.: Klipp und Klar, Uebungsgrammatik Grundstufe Deutsch, Klett, 2002. 
3. Jean-Claude Corbeil, Ariane Archampbault, Bildwoerterbuch, Klett Stuttgart, 2003. 

Допунска: 
1. Бранислав Грујић, Нови стандарни немачко-српски/срп-нем. речник, Предраг&Ненад, Београд, 

2014. 
2. Мonika Reimann, Grundstufen-Grammatik, Hueber 2004. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, конверзационе вежбе, вежбе по задатим темама, израда домаћих задатака по аналогији тема 
са вежби. 

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

активност у току  предавања и вежби 10 Писмени  испит  20 

домаћи задаци 10 Усмени испит 30 

колоквијум 1 10   

колоквијум 2 10   

колоквијум 3 10 Укупно поена 100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 
 

 
 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   РУСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник:  Мила Д. Ђуричић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Oдслушан  и положенe предиспитне обавезе из предмета  РУСКИ ЈЕЗИК 1 
Циљ предмета 

Оспособити студенте  за успешну основну  стручну комуникацију на руском језику у области поморства. 
Исход предмета  
Након завршетка студијског програма студент је способан да разуме суштину разговора у области 
поморства, да анализира стручне текстове на елементарном нивоу и да учествује у разговору или краћој 
дискусији у области поморства. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Државе, путовања и одмори. Употреба глагола са предлозима. Држава и државне институције (права и 
закони, полиција, религије). Привреда, трговина, природне сировине. Географски појмови и читање 
руских поморских карата. Заштита околине и мора. Текстови из стручне терминологије (обала, лука, 
врсте бродова, елементи брода, опрема брода, опрема за спасавање, знаци на поморским картама). 
Практична настава: 
Географски појмови и читање руских поморских карата. Заштита околине и мора. Текстови из стручне 
терминологије (обала, лука, врсте бродова, елементи брода, опрема брода, опрема за спасавање, знаци 
на поморским картама). Конверзационе вежбе. Припрема за израду домаћих задатака. 
Литература  
Основна: 

1. Михаиловић Јелена, Руски језик за факултете и високе школе - завршни ниво учења, Завод за 
уџбенике, Београд, 2013. 

2. Пирогова Л.И., Преображенска М.П.: Уџбеник руског језика I, 2010. 

Допунска: 
1. Дмитриев, В.И., Навигация и лоция. Учебник для вузов, МОРКНИГА, Москва, 2009. 
2. Јовановић Сузин Г.: Руски речник са граматиком, ЈРЈ, Београд, 2003. 
3. Шкaтулкa: Пособие для инострaнцев изучaющих русский язык 

4. Чернишов С., Чернишовa A.: Поехaли, Нaчaльный курс, Злaтоуст, Ст. Петербург, 2009.  

Видео и аудио материјали који прате одговарајуће теме из уџбеника, образовни материјал доступан 
на интернету.  

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, конверзационе вежбе, вежбе по задатим темама, израда домаћих задатака по аналогији 
темама са вежби. 

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

активност у току  предавања и вежби 10 Писмени  испит  20 

домаћи радови 10 Усмени испит 30 

колоквијум 1 10   

колоквијум 2 10   

колоквијум 3 10 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

 

Студијски програм  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета: ДРЖАЊЕ СТРАЖЕ И СИМУЛАТОР  

Наставник: Светилав Д. Шошкић /  Јовица Т. Ћурчић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Оспособити студенте за рад са уређајима и системима који се користе у предметима Маневрисање и управљањем 
бродом, Терестричка и Електронска навигацији ради практичног вођења брода у стварним ситуацијама при чему 
користити рад на симулатору у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом (A-II/1) и IMO моделима курса 7.01 и 7.03 

Исход предмета  
Студенти могу описати и практично применити Правила избегавања судара на мору, вршити анализе фактора који 
утичу на маневар брода, дефинишу маневарске способности брода, као и да могу вршити анализе употребе бродова у 
свим временским условима, а посебно везано за “emergency” ситуације, да могу предузимати мере за сигуран вез 
брода и практично управљање бродом. 
Садржај предмета 

Теоријска настава:  
Принципи држања навигацијске страже на управљачком нивоу. Опрема и системи на командном мосту у смислу 
вођења навигације – основни појмови. Маневрисање бродом – круг окрета, зауставни пут. Утицај ветра и струје на 
маневрисање бродом. Маневар “Човек у мору”. “Squat”, утицај плитке воде и слични ефекти. Процедура сидрења и 
везивања. Техника “слепог” пилотирања. Руте, временске руте, прављање рута у складу са генералним препорукама. 
Принципи држања страже током пловидбе. Држање страже у луци. Основно познавање правила за избегавање судара 
на мору, COLREG 1972 са изменама и допунама. Слање и примање визуелних сигнала. Сигнализација на броду, 
GMDSS и примена.   
Практична настава: Рад на симулатору  
Употреба папирних и електронских карата. Датуми на картама, удаљености. Читање наутичких карата. IALA систем 
означавања пловних путева. Основни принципи електронских навигационих система. Loran-C. eLoran. Глобални 
навигациони сателитски системи. GPS. DGPS. GLONASS. GALILEO. Дубиномери. Брзиномери. Употреба AIS-a (IMO 
модел курса бр. 1.34). Модерни електронски навигациони уређаји: познавање принципа рада, ограничења, извори 
грешака, откривање погрешних презентација разних информација. Употреба информација са навигационих 
инструмената у циљу сигурног држања страже. “Squat”, ефекат плитке воде и слични ефекти. Процедура сидрења и 
везивања. Познавање “слепог” пилотирања. Прављење рута у складу са генералним принципима. Процедуре на 
командном мосту. Системи кормиларења. Кормиларење у нужди. Припрема за израду семинарских радова. 
Комуникација на броду GMDSS. Рад на бродском симулатору ECDIS и ARPA(IMO моделом курса 1.07; 1.08; 1.25; 1.26; 
1.27) 

Литература   
Основна: 

1. TRANSAS 5000 - Instruction Manual 

Број часова  активне наставе 
 Остали часови: 0 Предавања:15 Вежбе: 45   Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: 
Предавња и вежбе на симулатору. Сeминарски радови употребе симулатора. Практична обука на броду. Израда 
Дневника укрцања. 

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

активност у току предавања 5 Практичан  испит 30 

рад на симулатору 30 Усмени испит  

семинарски радови 15   

дневник укрцања 20 Укупно поена    100 



Табела 5.2. Спецификација  предмета 

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија: Академске студије 1.степена 
Назив предмета:   ОДРЖАВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ БРОДА 
Наставник:  Зоран  С. Поповић 
Статус предмета:  Обавезан 
Број ЕСПБ:  5 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Упознати  студенте са начинима правилног одржавања брода, у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом  
ISM i ISPS кодом и IMO моделом курса 7.01.  
Исход предмета 

Студенти познају и владају начинима и  поступцима правилног одржавања брода као и захтевима у погледу 
безбедности брода.  
Садржај предмета-  Теоријска настава: 
Генералне карактеристике одржавања брода, организација и евалуација трошкова одржавања. Практични примери 
метода одржавања брода (AMOS Eset management program). Утицај међународне регулативе на одржавање. ISM Код, 
увођење, сврха и примена. Одржавање посебних делова бродских конструктивних елемената (бродски труп, палубе, 
стамбени простор, итд.). Преглед и процедуре одржавања различитих структурних елемената конструкције брода. 
Прегледи и суво доковање. Контрола непропусности преграда, врата и поклопаца. Одржавање подводних структурних 
елемената трупа брода.  Прегледи и одржавање танкова. Извештај о штети. Одржавање сидреног и кормиларског 
уређаја. Одржавање складишта, танкова, каљужа и опреме и средстава за спасавање. Одговорности и дужности у 
погледу безбедности брода. Безбедносна опрема и превентивне мере против пиратских напада и оружане пљачке. 
Практични примери документованих записа у поморској индустрији. Бродски план безбедности. Практичне 
безбедоносне процедуре на броду. Примери документованих безбедоносних записа и планова.  
Практична настава: 
Практични примери метода одржавања брода. Заштита брода од корозије. Одржавање посебних делова бродских 
конструктивних елемената (бродски труп, палубе, стамбени простор, итд.). Преглед и процедуре одржавања 
различитих структурних елемената конструкције брода. Прегледи и суво доковање. Контрола непропусности преграда, 
врата и поклопаца. Одржавање подводних структурних елемената трупа брода. Прегледи и одржавање танкова. 
Извештај о штети. Одржавање сидреног и кормиларског уређаја. Одржавање складишта, танкова, каљужа и опреме и 
средстава за спасавање. Одговорности и дужности у погледу безбедности брода. Безбедносна опрема и превентивне 
мере против пиратских напада и оружане пљачке. Практични примери документованих записа у поморској индустрији. 
Бродски план безбедности. Практичне безбедоносне процедуре на броду. Примери документованих безбедоносних 
записа и планова. Припрема за израду семинарских радова. 
Литература  
Основна:   
                  1. Белак С.:Бродска теротехнологија, 2005. 
                2. Dry-Docking & Shipboard Maintenance 1, 2003 
Допунска: 

1. AMOS Aset Management, брошура.  
2. Guidelines for the Inspection and Maintenance of  Double Hull Tanker Structures, OCIMF, Witherby, 

London, 1995.  
Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Израда семинарских радова. Дебате и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 Писмени испит 0 
семинарски рад 15  Усмени испит 50 
колоквијум 1 15   
колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

 

Студијски програм : НАУТИКА 

Врста и ниво студија: Aкадемске студије 1. степена 

Назив предмета:  ПОМОРСКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  4 

Наставник:  Мирјана  В.   Милосављевић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Одслушан предмет Поморски  енглески језик  3 

Циљ предмета: Оспособити студентe за успешну комуникацију на стручном енглеском језику, у поморској 
комуникацији и терминологији  
Исход предмета: Оспособљеност студената да комуницирају на енглеском стручном бродску 
терминологијом  и да користе поморску литературу, а у вези са стручним проблемима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Business English (telephone conversation, meeting, presentation). Brief meetings, briefing. Maritime insurance. The 
main participants and concepts of maritime insurance. Discourse characteristics and legal discourse. Collocations, 
selected texts related to the topic. Maritime losses, P & I clubs, analysis of case studies from official websites 
Examples of maritime correspondence and documentation.  Policy (Time and journey policy). General malfunction. 
Group work. Discussing the roles of parties involved in the general malfunction.Ship maintenance. General 
procedures. Presenting ideas and using connectors (apart from, in addition to, besides, apart from). Rescue. 
Protection of the marine environment. Analysis of texts from the Internet. Team building and situation analysis. The 
concept of multiculturalism on board. Intercultural communication and the importance of English. Contemporary 
marine themes. Human Resource Management. Crew. 
Практична настава:  
Конверзацијске вежбе задатака са избором одговора (вишеструког избора), препознавање грешке 
вишеструким избором, задаци спаривања, разликовања и уочавања. 
Литература:  
Основна: 

1. Blakey, T.N. English for Maritime Studies, 2nd ed., Prentice Hall College Div, 1988. 
2. Pritchard B.: Ship's Business in English, Faculty of Maritime Studies, Rijeka, 1994. 
3. Rapovac D.: Englesko-srpski pomorski rječnik, II izdanje, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2002 
4. Rapovac D.: Cargo Work & Ship's Business in English, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2001  
5. Standard Marine Communication Phrases, International Maritime Organization, London, 2001 

Допунска: 
6. Dževerdanović-Pejović M.: Genre features of maritime forms (Check Lists), WMO, Malmo, 2008.  
7. Dževerdanović-Pejović M.: Genre features of damage reports, Pomorstvo, vol 1, pp 299-315, 2009. 
8. Kovačević-Pejaković S.: Kreativost i ograničenost u leksici engleskog jezika pomorske struke, Filološki 

fakultet,  Beograd, 2014. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Предавања, конверзацијске вежбе, израда домаћих задатака. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 10 писмени испит 20 

домаћи задаци 10 усмени испит 20 

Колоквијум 1 20   

Колоквијум  2 20   

  Укупно  100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ПОМОРСКА ГЕОГРАФИЈА 

Наставник:  Мирослав  Б.  Павловић 

Статус предмета:  обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  нема 
Циљ предмета 

Да студенти сагледају значај и улогу поморства и бродарства у кретању роба и људи, као интеграционог 
саобраћајног и привредног фактора света.  
Исход предмета  
Схваћена потреба развоја поморства и бродарства као економски исплативе саобраћајне, привредне и 
туристичке  везе између изворишта природних ресурса, лепота  и техничко-технолошких потреба 
савремене производње и потрошње и начина живљења.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод у наставни предмет. Поморска географија у систему географских наука. Савремена географска 
класификација мора. Природно географски фактори поморске географије (океани, мора,  заливи и морски 
рељеф, дно, обале острва и пролази). Поморски ресурси и море као извор живота. Значај друштвених 
чинилаца  за развој поморства и прокопавање  вештачких канала. Поморство и бродарство као фактор 
интеграције света. Поморски саобраћај. Заштита Светског мора. Појам и и елементи поморско  и 
економско  географских  регија света. Основе поморских и економских ресурса географских регија света: 
Средоземља, Европе,  Африке, Азије, Америке и  Аустралије. 
Практична настава 

Израда радова на задату тему  која се односи на мање региналне целине, нпр: Северни јадран; Боко-
которски залив; Јужно кинеско море; Поморско географска целина Отрант; Гравитационо подручје луке Бар 
и слично, а у односу на реализовано предавање и просторну припадност судента.   
Литература  
Основна: 

1. Бакић Р., Додеровић М.: Поморска географија, Географски институт, Никшић, 2005. 
2. Стражичић, Н.: Поморска географија свијета, Школска књига, Загреб, 1996.  

Допунска: 
1. Дукућ Д., Гавриловић Љ.: Хидрологија, Завод за уџбенике и наставна sредства, Београд, стр. 

275 – 321, 2006. 
3. Рајчевић В., Црногорац Ч.: Практикум из хидрологије (Лимнологија и Океанологија ), 

Природно – математички факултет,  Бањалука, 2005. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања уз приказивање видео материјала. На часовима  практичне наставе студенти ће излагати своје 
семинарске радове у оквири додељеног времена за излагање, а потом ће се  развијати дискусија о 
изложеном уз контролу наставника и усмеравање дискусије, а у оквире садржаја наставног предмета и 
функцији припреме за колоквијуме и усмени испит.   
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току  предавања и вежби 10 Писмени  испит  30 

семинарски рад 10 Усмени испит 20 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   МАНЕВРИСАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ БРОДОМ 

Наставник:  Светислав  Д. Шошкић / Јовица Т. Ћурчић 

Статус предмета:  обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати  студенате са поступком маневрисања бродом, као и детаљно познавање правила о избегавању судара на 
мору у циљу сигурног вођења брода, а у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом и IMO моделом курса 7.01. 
Стицање способности управљања и маневрисања бродом у свим условима у складу са правилима и упутствима за 
пловидбу. Способност за употребу и коришћење уређаја и опреме брода. 
Исход предмета  
Студенти су елементарно овладали основним маневарским способностима брода као и са правилима за избегавање 
судара на мору 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Чамци и бродови, историјски развој. Увод, појам и подела технике управљања бродом. Опрема бродова за 
управљање и маневрисање. Утицај геометријских и конструкцијских обележја на маневарска својства брода. 
Маневарска својства (способности) брода. Кормило и деловање кормила. Систем пропулзије и деловање пропелера. 
Спољни чиниоци (атмосферски и хидролошки) и њихов утицај на маневрисање бродом. Интеракција. Врсте маневара 
и сигурност током маневрисања бродом. Системи за подршку маневрисања. Маневар тегљења. Међународна 
правила о избегавању судара на мору. Утицај димензија брода на маневарска својства брода. Правила за пловидбу и 
кормиларење, управљање бродовима при било којем стању видљивости. Управљање бродовима који су у видокругу, 
управљање бродовима при смањеној видљивости. Светла и знакови. Звучни и светлосни сигнали. Изузећа, допунски 
сигнали за рибарске бродове, средства која се користе у циљу избегавања судара на мору. Увод у маневрисање 
бродом. Утицај кормила на маневарске особине брода. Маневрисање бродом у разним ситуацијама, „pivot point“. 
Маневрисање у уским каналима, ушћима река, утицај плитке воде на маневрисање, маневар тегљења. Насукање и 
одсукање брода, маневар сидрења брода.  
Практична настава: 
Систем за пропулзију брода и његов утицај на маневарска својства брода. Утицај спољних фактора на маневар 
брода. Правила за пловидбу и кормиларење, управљање бродовима при било којем стању видљивости. Управљање 
бродовима који су у видокругу, управљање бродовима при смањеној видљивости. Светла и знакови. Звучни и 
светлосни сигнали. Маневрисање бродом у разним ситуацијама, „pivot point“. Маневрисање у уским каналима, 
ушћима река, утицај плитке воде на маневрисање, маневар тегљења. Вежбе на симулатору. 
Литература  
Основна: 

1. Одаловић Д.:Међународна правила избегавања судара на мору, ССНО, 1981. 
2. HouseD. J. Ship Handling, 2007. 
3. Бусленко Д. Н.: Маневрирование и управление судном,Ростов на Дону, 2003. 
4. Антонов. В.А.: Теоретические основы управления судном, Владивосток, 2007. 
5. Радојевић С. Управљање бродом, уџбеник, Медија центар, Београд, 2010 

6. Поморство 1,2,3 и 4, КРМ ЈНА, Сплит, 1982. 
Допунска: 

1. Рашковић М., Bridge resource management, Факултет за поморство, 2001 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе на рачунару и на  симулатору. Дебате и консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања и рад на симулатору 15 Усмени испит 20 

Семинарски рад 0 Практичан испит  30 

Прва практична провера 15   

Друга практична провера 20 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   СТРУЧНА ПРАКСА 

Наставник:  Лазо М. Кукобат 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  Одслушана предавања из предмета који захтевају стручну праксу 

Циљ предмета 

Оспособити студенте за: правилно обављање навигационе страже, маневрисање бродом у свим условима 
пловидбе, упловљавања, испловљавања, сигурно везивања брода и сидрењe. Оспособити студенте да практично 
користе радарске уређаје за навигацију и њихову употребу у пловидби и избегавању судара на мору.  
Исход предмета 

Студенти  знају да управљају и маневришу  бродом у свим условима пловидбе, упловљаваjу, испловљаваjу, 
обезбеде сигуран вез брода и врше сидрење,  да користе радарске уређаје за навигацију и избегавају судара на 
мору, да користе GMDSS уређај у ванредним ситуацијама и да правилно обављају навигациону стражу,  
Садржај предмета 

Практична настава: 
Процедуре и начини држања навигационе страже на броду у току пловидбе. Примена Међународних правила за 
избегавање судара на мору (International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972.) у пловидби. 
Идентификација навигационих светала и дневних ознака околних пловних објеката и процена опасности од судара. 
Упознавање са ARPA радарским уређајем и употреба ARPA радарског уређаја при различитим метеоролошким 
условима. Терестричко и астрономско позиционирање брода. Упознавање с маневарским карактеристикама брода. 
Маневрисање бродом у свим метео условима. Практично маневрисање бродом, маневар сидрења при различитим 
условима. Израда прелиминарног плана укрцаја терета. Коришћење опреме и материјала за учвршћивање терета. 
Организација рада на броду. Упознавање са бродским машинским комплексом. Комуникације брод – брод и брод 
копно. Вежбе  организовања појединих ванредних ситуација. 
Литература  
Основна: 

1. Бенковић Ф., Пишкорец М., Лако Љ., Чепелак К., Стајић Д.: Терестричка и електронска навигација, ХИ 
ЈРМ Сплит, 1986. 

Допунска: 
1. International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972, COLREG 2003. 
2. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeping for Seafarers, 1978/95/10. 
3. MARISEC: Bridge Procedures Guide, 1998. 

Број часова активне наставе   Остали часови: 90 

Предавања: 0 Вежбе: 0  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Практичне вежбе. 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   



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Aкадемске студије 1. степена 

Назив предмета: АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ ПЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА  

Наставник: Јасмина В. Лозановић Шајић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознати студената са основним принципима аутоматске регулације и даљинског управљања радом 
погонских уређаја и система, системима аутоматског управљања курсом брода и аутоматизацијом процеса 
утовара/истовара терета. 
Исход предмета  
Студенти елементарно познају даљински систем надзора рада погонских уређаја и система, систем 
аутоматског управљања курсом брода и аутоматзацијом процеса утовара/истовара терета. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Принципи и технике аутоматске регулације и управљања. Компоненте регулационих и управљачких 
система. Даљински системи регулације, управљања и заштите погонских уређаја и система. Системи 
аутоматског управљања курсом брода. Системи аутоматске стабилизације љуљања брода. Аутоматизација 
процеса утовара/истовара терета. Систем аутоматске заштите терета на броду.Симулације рада система у 
Matlab-u. Моделирање система у реалном времену у LabVIEW-u.  
Практична настава: 
Компоненте регулационих и управљачких система. Аутоматизација процеса утовара/истовара терета. 
Литература  
Основна: 

1. Антонић Р.: Аутоматизација брода II, Поморски факултет, Сплит, 2007.   
2.  Bishop, Modern Control Systems, 13th edition, 2017. 
3. Software: Matlab 
4. Software: LabVIEW 

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

Методе извођења наставе: 
Предавња и вежбе, семинарски радови. Дебате и консултације. 

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

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  0 

практична настава и симулатор  10  Усмени испит 45 

Семинарски рад  1 20   

Семинарски рад  2 20 Укупно поена 100 

 



Табела 5.2  Спецификација предмета  

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ПОМОРСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Наставник:  Милица В. Милошевић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Оспособити студенте за рад са свим методама, поступцима и уређајима који се користе у поморској радио 
комуникацији у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом и IMO моделом курса 1.25. 
Исход предмета 

Студенти могу самостално да обављају све послове из области поморских комуникација предвиђених 
GMDSS системом односно да могу стећи  овлашћење Радио оператера са општим овлашћењем. 
Садржај предметa 

Теоријска настава: 
Поморске комуникације. Електромагнетни таласи. Примопредајник. Антене. Комуникациони канал. Подручја 
фреквенција за поморске комуникације. Концепт GMDSS-a (Global Maritime Distress and Safety System). 
Функционалне карактеристике GMDSS уређаја. VHF уређаји. MF/HF радиотелефонски примопредајник. DSC 
систем и уређаји. Радиотелекс уређаји. Поступци за слање позива са приоритетима “Distress“, “Urgency“ и 
“Safety“. Сателитски комуникациони системи. Систем INMARSAT. COSPAS/SARSAT уређаји. NAVTEX и EGC 
пријемник. SART и EPIRB уређаји. 
Практична настава: 
VHF уређаји. MF/HF радиотелефонски примопредајник. DSC систем и уређаји. Радиотелекс уређаји. 
Поступци за слање позива са приоритетима “Distress“, “Urgency“ и “Safety“. Сателитски комуникациони 
системи. Систем INMARSAT. COSPAS/SARSAT уређаји. NAVTEX и EGC пријемник. SART и EPIRB уређаји. 
Вежбе на симулатору. Припрема за израду домаћих задатака. 
Литература  
Основна: 

1. Бижаца И.:Основе GMDSS (Теоријски део). 
2. Поморске комуникације, GMDSS (увод) - Вежбе 
3. Admiralty list of Lights and Fog signals: Mediterranean, Black and Red seas 2007/2008.  
4. Admiralty list of Radio Signals, Global Marine Distress and Safety System, GMDSS 2004/2005. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе на симулатору, израда практичних и домаћих задатака. Дебате и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и рад на 
симулатору 

20 Писмени  испит  30 

тест 10 Усмени испит 30 

домаћи задаци 10   

колоквијум 1 0   

колоквијум 2 0 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм:  НАУТИКА 
Врста и ниво студија: Академске студије 1. степена 
Назив предмета:   ПРЕВОЗ  ПУТНИКА БРОДОМ 
Наставник:  Нена   М.  Томовић 
Статус предмета:  Изборни 
Број ЕСПБ:  8 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Упознати студенте са основним правилима везаним за превоз  путника, међународним и националним 
правним прописима који се односе на превоз путника бродом, конструкционим специфичностима 
путничких бродова и прихватном опремом за путнике 
Исход предмета 
Студенти су упознати са специфичностима превоза путника бродом, карактеристикама путничких и 
врло брзих путничких бродова, међународним и националним правним прописима који се односе на 
превоз путника бродом, конструкционим специфичностима путничких бродова и прихватном опремом 
за путнике 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Историјски преглед развоја превоза путника бродом. Подела путничких бродова. Међународне 
конвенције, правилници, препоруке и стандарди који се односе на безбедност превоза путника бродом. 
Атинска конвенција. Путнички бродови у обалској и међународној пловидби. Конструкционе 
карактеристике путничких бродова. Основна правила везана за превоз путника. Разлике путничких и 
врло брзих путничких бродова. Мере заштите од загађења вода и околине. Услови безбедног боравка 
бродова у лукама. Логистичка подршка. Пословање путничких бродова, врсте трошкова. Услови 
линијског превоза. Кружна путовања. Путнички и РО-РО путнички терминали. 
Практична настава: 
Карактеристике путничких бродова. Разлике путничких и брзих путничких бродова. Практични поступак 
и израда плана укрцаја путника. Коришћење информација са  интернета, за семинарски рад. Прорачун  
капацитета брода за превоз путника. Логистичка подршка. Одбрана семинарских радова.  
Литература  
Основна:  
1. Parker, J. P.: Organizational aspects of passinger ship safety, Fairplay No. 302., 1987. 2.Â Â  2. Правила за 
технички надзор путничких бродова, Југорегистар, 2005. 
Допунска: 

1. Thomas R.E., Stowage, Brown, Son & Ferguson Ltd., Glasgow, 2012.     
Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, семинарск рад.  Дебате и консултације.  

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

активност у току предавања и вежби 10 Писмени  испит  0 
семинарски рад 15 Усмени испит 35 
колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20   

  Укупно поена 100 

 

 



 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
 
 
 
 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ВОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Наставник:  Милош  Ж. Арсић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:    Нема 

Циљ предмета 

Стицање инжењерских и функционалних знања студената из области водних транспортних технологија и посебно 
из домена међународне и националне правне регулативе, управљања путничким и Ро-Ро путничким бродовима као 
и упознавање са специфичностима транспортних и претоварних  средстава. 
Исход предмета 

Студенту су оспособљени за учешће у планирању линијског превоза и кружних путовања путничким и Ро-Ро 
путничким бродовима, за управљање превозом контејнера и за организацију безбедног укрцаја-искрцаја путника и 
терета и за правилно руковање  системима и средствима сигурности путничких, Ро-Ро путничких бродова и 
контејнерима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Путнички превоз 

Међународна и национална правна регулатива. Уговор о превозу путника морем. Техничко-технолошке 
карактеристике путничких бродова. Техничко-технолошке карактеристике врло брзих бродова. Техничко-

технолошке карактеристике путничко-теретних бродова. Управљање путничким и Ро-Ро путничким бродовима.  
Пословање путничких бродова. Карактеристике линијског превоза. Кружна путовања.  
Превоз контејнера  

Историјски развој контејнерских и Ро-Ро бродова. Специфичности техничких карактеристика бродова. 
Специфичности транспортних и претоварних средстава. Специфичности утовара-истовара терета. Тржиште 
превоза контејнера. Компаративне предности превоза терета контејнерима и Ро-Ро технологијом.  
Практична настава: 

Управљање путничким и Ро-Ро путничким бродовима. Путнички и Ро-Ро путнички терминали. Прихват, боравак и 
искрцавање пуника. Системи и средства сигурности путничких и Ро-Ро путничких бродова. Управљање превозом 
контејнера. Практични примери у луци и на терминалима. Израда нумеричких задатака. Коришћење информација  
са  интернета, за семинарски рад. Израда нумеричких задатака.. Анализа случаја:Превоз терета контејнерима, 
превоз генералног терета, разне врсте планова терета. Анализа израде семинарских радова. Анализа случаја: 
Компаративне предности превоза терета контејнерима и Ро-Ро технологијом. Одбрана семинарских радова.  
Литература  
Основна: 

1. Вранић и Кос С.: Пријевоз контејнера бродом, Поморски факултет у Ријеци, 1992-93. 

2. Комадина Р.: Бродови мултимодалног транспортног сустава, Поморски факултет у Ријеци, 1998. 
3. Драговић Б.: Интегрални транспортни системи. Сувремене технологије у поморству и транспорту, 

Универзитетски уџбеник, 2003.  
Допунска: 

1. Владић Ј.: Механизација претовара II, Факултет техничких наука, Нови Сад,1991, 

2. Сувајџић С.: Механизација претоварно-транспортних радова, Грађевинска књига, Београд, 
3. Тошић С.: Транспортни уређаји, Машински факултет, Београд, 1990. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 усмени део испита 30 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20   

семинарски рад 20 укупно 100 



Табела 5.2 Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија   Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ТАНСПОРТ СПЕЦИФИЧНИХ  ТЕРЕТА   БРОДОМ 

Наставник:  Нена   М. Томовић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Упознавати студенте са појмом и транспортом специфичних терета бродом у складу са STCW 1978/95/10 
конвенцијом, IMO моделом курса 7.01 и SOLAS конвенцијом 
Исход предмета 
Студенти су упознати са прописима и начинима транспорта специфичних терета бродом 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Превоз течног терета морем. Превоз сирове нафте и нафтних производа. Превоз хемикалија морем. 
Превоз течних гасова морем. Међународни прописи и правила о превозу опасних и специфичних терета. 
Национални прописи о превозу специфичних терета. Класификација опасних терета који се превози 
бродом. Шта се сматра опасним теретом у смислу IMDG code, SOLAS конвенције, ADN, IMO правила и 
STCW конвенције. Подела опасних и специфичних терета који се превозе бродом. Утовар, слагање и 
истовар опасних и специфичних терета. Поступак у случају оштећења амбалаже. Амбалаже опасних 
терета. Надзор над теретом током путовања, обавезе пре доласка и одласка бродова у луке одредишта. 
Слагање опасних и специфичних терета, на отвореној палуби у међупалубљу, под палубом. Експлозиви, 
слагање експлозива на палуби, начин слагања: M.S.А., M.S.B., M.S.L. Запаљиве течности.  Запаљиви 
гасови. Отрови A, B, C, D, утовар, слагање и превоз памука, угља, синтетичке шалитре, радиоактивне 
материје. 
Практична настава: 
IMDG, SOLAS конвенција, IMO правила и STCW конвенција. Подела опасних и специјалних терета који се 
превозе бродом. Утовар слагање и истовар опасних и специфичних терета. Поступак у случају оштећења 
амбалаже. Амбалаже опасних терета.  Припрема пловног објекта за пријем опасног терета. Надзор над 
теретом током путовања, обавезе пре доласка и одласка бродова у луке одредишта. Слагање опасних и 
специфичних терета, на отвореној палуби у међупалубљу, под палубом. Експлозиви, слагање експлозива 
на палуби, начин слагања.  

Литература  
Основна: 

1. Грдинић М.: Превоз опасних и специјалних терета, Котор – Подгорица, 2002. 
2. Abell F. D., Hammand S. J.: Carriage of dangerous cargoes, New York, 1999. 

Допунска: 
1. Abramhomsson J.: The marine Environwent and ocean shipping: Implications for a New Law of the 

Sea, International Organization, 2001. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45   Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе.  Дебате и консултације.  

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

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 

семинарски рад 10 Усмени испит 20 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 25 Укупно поена 100 



 Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм:  НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:  ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОМОРСТВУ 

Наставник:  Милица  В. Милошевић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов: Нема 
Циљ предмета 

Да студенти разумеју и користе основне компоненте информационих система (ICT) и технологија  и примену 
информационе технологије(RFID, VTMIS, SSN) и савремених софтверских алата као подршка процесу 
одлучивања у поморству, а у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом.  
Исход предмета  
Студенти могу анализирати и дефинисати употребу различитих ICT система у поморству; упоредити и ана-
лизирати различите технологије попут RFID, VTMIS, SSN и осталих, те да могу анализирати значај и модуле 
AMOS софтвера као система за управљање ресурсима у поморству и описати њихову примену на броду.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
ECDIS као комплексан ICT систем (интеграција са GPS, Radar, AIS, Navtex, и др. у “single screen”): креирање 
руте брода графички у ECDIS-у / аутоматско праћење руте аутопилотом; провера тачности позиције брода / 
различите методе анулирања грешке у одређивању позиције; рекапитулација. Апликације на броду (на 
енглеском): Maintenance and Purchasing, Quality and Safety, Mobile devices (RFID, digital cameras). Екстензије 
за рад у корпоративном окружењу (на енглеском) ShipdexTM, ShipServ, AMOS Mail, VTMIS (Vessel Traffic 
Management Information System). Повећање ефикасности и безбедности поморског саобраћаја и транспорта. 
Побољшање одзива институција на инциденте и потенцијалне акцидентне ситуације. Укључивање SAR 
операција. Спречавање загађења које могу да изазову бродови и др., SafeSeaNet (SSN). Концептуални 
приступ: фузија података о позицији добијених путем AIS, LRIT, VMS и SAR приказа у SSN GIS окружењу; 
интеграција дистрибуираних LRIT/ AIS информација путем SSN; интеграција SSN и CleanSeaNet у 
спречавању загађења. SSN као кључан елемент у имплементацији Maritime Single Window-a (MSW). Приступ 
на логичком нивоу: поједностављење формалности при уласку брода у луку; креирање ЕУ морског простора 
без административних баријера. MSW развој на националном нивоу; концепт е-навигације “State of the art” и 
правци даљег развоја. Тренутно стање када су у питању подаци о е-навигацији. Статички и динамички 
подаци у домену е-навигације. Интеграција података кроз повећање ситуационе савесности и др. RFID 
технологија, “Pros & cons” за њено имплементирање у поморству. Контејнерски подаци - стандарди (ISO 
6346 1995, ISO 10374.2 2009). Подаци о терету – стандарди (ISO 17363 2007). Електронски кључеви за 
контејнере – стандарди (ISO 17712 2006, ISO 18185-1 2007, итд.).  
Практична настава: 
Креирање руте брода графички у ECDIS-у / аутоматско праћење руте аутопилотом; провера тачности 
позиције брода / различите методе анулирања грешке у одређивању позиције; рекапитулација / вежбе на PC 
AMOS (Asset Management Operating System). Спречавање загађења које могу да изазову бродови и др., 
SafeSeaNet (SSN).  

Литература  
Основна: 

1.   Баук С.: Интелигентни информациони системи у поморству, Задужбина Андрејевић, Београд, 2006.  
2.   Turban E., Volonino L.: Information Technology for Management – Transforming Organization in the Digital  
3.   Tetley L., Calcutt D.: Electronic Navigation Systems, 3rd Edition, Elsevier, Lightning Source Ltd., UK, 2004.   

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Основни облици рада на предмету су: предавања и вежбе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби  5 Писмени  испит  30 
практична настава 5 Усмени испит 20 
семинарски рад 0   
колоквијум 1  20 Укупно поена 100 
колоквијум 2 20   



Табела 5.2. . Спецификација предмета 
 

 

 

Студијски програм  НАУТИКА  
Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 
Назив предмета: ПОМОРСКО ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСАДОМ  
Наставник: Лазо  M. Кукобат 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознати студенте са:  економијом  лука и поморских предузећа, луком  као делом привредног система, 
елеменатима маркетинг логистике у економији, утицајима организационих иновација на економију лука и 
предузећа, а у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом и IMO моделом курса 7.01.  

Исход предмета  
Студенти, су оспособљени да могу: објаснити организацију поморских предузећа и лука, познавати процес 
организовања у предузећу, разумети савремене облике организационих структура у поморским предузећима, 
схватати утицај глобалних трендова на организацију поморских предузећа (посебан осврт на логистику морских 
лука), разумети организацију рада  и управљање на броду, примену превентивних мера при раду на броду и 
комуникацију са тежиштем на неприкосновеном ауторитету заповедника брода.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Економија лука као наука. Луке као део привредног система. Елементи маркетинг логистике у пословању лука и 
поморских предузећа. Организација рада лука и предузећа. Утицај организационих иновација на економију лука. 
Процеси промена у развоју савременог бродарства. Тржиште и трошкови поморског бродарства. Међународна 
трговина и лучке услуге. Менаџмент у поморским предузећима. Ризици у пословању лука и поморских предузећа.  
Развој и систем оганизованог понашања на броду.Стилови руковођења на броду. Регрутовање и селекција 
људских ресурса.Управљање посадом у кризним ситуацијама.Организација посаде у случају опасности по брод. 
Комуникација на броду и информисање бродске посаде.  
Практична настава: 
Суштина и функције економије. Појам привредног система. Економски субјекти и активности у лукама и 
предузећима.Финансијска анализа развојних трендова.Улога лука у међународном поморском транспорту. 
Маркетинг логистика. Планирање и контролинг у лукама.Фактори утицаја на економију луке. Показатељи 
пословања. 
Управљање у условима култоролошких разлика. Принципи савремене комуникације. Превентивне мере и радни 
поступци у редовним радним условима. Доношење одлука и извршавање обавеза у ванредним ситуацијама. 
Усаглашавање и уравнотежавање ауторитета заповедника брода и иницијатива чланова посаде. Организовање и 
вођење састанка. Примена ISM правилника, STCW и ILO конвенција за рад на броду. Методологија увежбавања. 
Поступци напуштања брода и преживљавање. Организација вежби у случају опасности. Контрола функционалности 
опреме за спасавање.  
Литература   
Основна: 

1. Драшковић М.: Економија морских лука, Факултет за поморство-Котор, 2012. 
2. Домијан И.А.:Пословање у морском бродарству, Редак, Сплит, 2014. 
3. Кесић Б.: Економика лука, Свеучилиште у Ријеци, Ријека, 2003. 
4. Ђоровић Б.: Управљање бродском посадом, ФЗП, Котор, 2011. 

Допунска: 
1. Конвенција STCW 1978/95/2010 
2. Bridge/Engine Resource Management, 1995. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе:  Предавња и вежбе. Дебате и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања и вежби 15 Писмени  испит  0 
семинарски рад 0 Усмени испит 45 
колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: НАУТИКА 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА 

Наставник: Соња  Б. Кетин 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 
Стицање инжењерских и функционалних знања из области корозије и заштите материјала, бродских горива, мазива и 
воде у складу са STCW 1978/95/10 Конвенцијом (A-III/1 I A-III/2) и IMO моделом курса 7.02 и 7.04. 

Исход предмета 
Студенти су оспособљени да могу препознати корозију, могуће штете од корозије и предузму одговарајуће мере за 
заштиту материјала од корозије и могу правилно да изаберу одговарајућа заштитна средства као и да их примене у 
конкретном случају на броду. Успешно могу да препознају врсте горива, њихов састав и карактеристике сирове нафте и 
њених продуката. Студенти су упознати са својствима мазива, као и припремом воде за потребе бродских машина. 
Студенти су упознати са начином чувања и манипулацијом горива, мазива и воде на броду. 

Садржај предметa 
Теоријска настава: 
Пропадање материјала: корозија, ерозија, абразија и кавитација. Корозија метала. Штете од корозије. Механизми 
корозије. Врсте корозије. Облици корозије. Хемијска и електрохемијска корозија. Деструкција анорганских неметалних и 
органских материјала. Заштита од корозије. Испитивање корозије и заштите. Корозиона својства појединих техничких 
материјала. Одабир материјала. Пројектантске мере против корозије. Катодна и анодна заштита. Заштитне превлаке. 
Обрада површина материјала. Заштитни премази.  
 
Процеси прераде сирове нафте. Течна и гасовита горива. Бродска горива. Процес сагоревања горива. Квалитет 
бродских горива. Стандарди бродских горива-ISO 8216i 8217. Прописи чувања горива на броду. Метод испитивања 
бродских горива. Принцип прорачуна густине горива у зависности од температуре. Моторна уља. Специфичности уља 
за подмазивање бродских мотора. Специфичне карактеристике уља. Избор уља за бродске дизел моторе. Руковање 
мазивима. Управљање отпадним уљима. Контрола квалитета уља. Употреба воде на бродовима. Физичка и хемијска 
својства воде. Припрема воде за употребу на бродовима. 
Практична настава: 
Облици и врсте корозије. Припрема површина за заштиту од корозје. Избор заштитних премаза. Анализа услова 
наношења заштитних премаза. Пројектовање заштитних мера против корозије у агресивним  срединама. Пројектовање 
антикорозије у неагресивним срединама. Примери у свету корозије у бродарској индустрији. Последице које настају 
услед лоше урађене заштите од корозије. Шема антикорозионих  премаза. Контрола антикорозионе заштите. Примена 
софтвера у пројектовању заштите од корозије. Примена мазива. Практични примери откривања воде у гориву. Атести 
горива. Таблице запремина горива. Лабораториске анализе горива, уља и воде. Методе припреме воде. 
Припрема за израду семинарског рада. 

Литература  
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ИДК, 2012. 
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4. Николић Р.:Истраживање квалитета постојећих бродских система горива и уља са циљем њиховог 

усавршавања и прилагођавања међународним прописима и стандардима-пројекат, Југорегистар, Београд, 
2010. 

5. Стојилковић М.:Примена мазива, ЈУНГ,Нови Сад, 2005 

Број часова активне наставе  Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 30   Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 
Предавања, практичне вежбе, израда семинарског рада и консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени испит 10 

семинарски рад 10 Усмени испит 30 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20 Укупно поена 100 



 

 


