Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

Саобраћај
Железнички саобраћај и транспорт
Докторске студије
Регулисање железничког тржишта
Бошковић З. Бранислав, Мирјана М. Бугариновић

7 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Услов

Основно предзнање из области железничког транспорта и квантитативних метода.

Циљ
предмета

Овладавање знањима успостављања и развоја железничког тржишта, институцијама,
механизмима и процесима регулисања железничког тржишта. Оспособљавање студената за
развој метода за анализу и моделирање обавезе јавног превоза и накнада за коришћење
железничке инфраструктуре.

По завршетку курса студент ће бити оспособљен да примењује, унапређује и даље развија
Исход
савремене методе за анализу и моделирање обавезе јавне превоза и накнада за коришћење
предмета
железничке инфраструктуре.
Садржај предмета

Теоријска
настава

Практична
настава

Основни појмови из саобраћајне политике у погледу транспортног и посебно железничког
тржишта. Појмови регулаторног система, законских и подзаконских прописа и ЕУ прописа.
Анализа и преглед регулативе ЕУ којом се регулишу железничко тржиште и његове
институције. Регулаторна тела (критеријуми независности, организациони модели, односи са
другим институцијама). Параметри за хармонизацију развоја железничког тржишта. Услови за
улазак на железничко тржиште. Расподела капацитета железничке инфраструктуре. Кључни
појмови и принципи код регулације железничке инфраструктуре. Обавеза јавне услуге превоза
(основни појмови и принципи, модели и моделирање). Накнаде за коришћење железничке
инфраструктуре (економски принципи, структура, врсте, модели и др). Индикатори развоја
железничког тржишта (LIB-index и др.). Тарифе,тарифски системи и модели. Утицај
интероперабилности железнице на развој тржишта.
Нема.

Литература
1 Часописи: Transport Policy, European Journal of Тransport and Infrastructure Research,
International Journal of Transport Economics, Journal of Infrastructure Systems, Journal of Transport
Economics and Policy, Transportation Research, Journal of Transport Geography, Utilities Policy
2 Конференције: Conference on Competition and Regulation in Network Industries (CRNI), WCTR,
International Transport Forum, IRG-Rail, ERailTRF
3 Пројекти, публикације и књиге које је издала ЕУ
4 Прописи које је објавила ЕУ и ОТИФ који се односе на регулисање тржишта.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3
Методе
извођења Предавања, семинарски рад
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
семинари
50

3

8

поена

50

