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Циљ предмета
Стицање основних знања из класификације робе и услова њиховог транспорта, почев од
познавања прописа, до техничких и технолошких услова. Усвајање знања о сигурности при
превозу робе и упознавање са могућим штетама у друмском транспорту. Оспособљавање да се
дефинише потреба, врста и начин осигурања у друмском транспорту због оштећења или
уништења материјалних добара и здравља људи.
Исход предмета
Након успешно савладаног курса студент је у стању да у контексту форензике:
1. самостално примењује нова форензичка мултидисциплинарна знања у друмском
транспорту,
2. појмовно одређује штете, врсте и опсег штете,
3. препознаје ризик и пројектује најповољнији модел осигурања,
4. самосталним радом одреди и процени штете, проузроковане друмским транспортом, те
доприноси стручном отклањању последица у случају акцидента.
Садржај предмета
Класификација робе. Појам и врсте штете. Штетна радња у друмском транспорту. Врсте
одговорности за штету. Опасне материје. Европски споразум о међународном превозу опасних
материја у друмском саобраћају (АДР прописи). Транспорт опасних и других материја кроз
тунеле. Транспорт радиоактивних материја, експлозива, отрова и отпада. Методе и технике
узимања, обележавања и паковања узорака робе. Специфичности форензичких анализа начина,
узрока и услова настанка штете у друмском транспорту. Детекција и идентификација
специфичних врста трагова по врсти и узроку настанка штете. Осигурање, процена и
ликвидација штете. Превентивне мере заштите од штетних догађаја у друмском транспорту.
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Број часова активне наставе: Теоријска настава:
Лабораторијске вежбе:
5 (75)
3 (45)
2 (30)
Методе извођења наставе:
Предавања, експерименталне вежбе, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
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практична настава
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