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Акредитација студијског програма 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ                                                              ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

 

Назив предмета:  

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА Шифра предмета: 12334 
Број ЕСПБ: 6 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Овладавање научним и стручним знањима у области организације транспорта терета и транспорта путника 
у друмском саобраћају. 
Исход предмета:   
Након положеног предмета студент ће бити оспособљен да изврши организацију транспорта терета и 
путника од места изворишта до места одредишта у унутрашњем и међународном транспорту. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
1.Основни појмови и дефиниције теорије транспорта и саобраћаја. Транспорт терета. Транспорт путника. 2. 
Врсте транспорта терета у зависности од места утовара терета и места истовара терета. 3. Унутрашњи 
транспорт терета. 4. Међународни транспорт терета. 5. Билатерални транспорт терета. 6. Транспорт терета 
за треће државе. 7. Транзитни транспорт терета. 8. Каботажа. 9. Правила за извођење каботаже. 10. 
Транспорт терета за властите потребе. 11. Транспорт терета за личне потребе. 12. Режим транспорта терета 
у земљама Европске Уније. 13. Извод лиценце ЕУ. Услови за добијање лиценце. Употреба лиценце. 14. 
Режим транспорта терета у земљама изван Европске Уније. 15. Документација за обављање транспорта 
терета у друмском саобраћају. Документи за возача. Документи за возило. Документи за терет. 16. Дозволе 
за обављање транспорта терета у друмском саобраћају. Билатерарлне дозволе. ЦЕМТ дозволе. 17. Системи 
и подсистеми транспорта путника. 18. Транспортне потребе и транспортни захтеви (транспортна тражња). 
19. Транспортна понуда. 20. Редови вожње. 21. Тарифни системи, системи карата и наплате у јавном 
транспорту путника (ЈТП). 22. Управљање процесом транспорта путника. 23. Процеси и подпроцеси у 
транспорту путника. 24. Петља квалитета услуге у транспорту путника. Контрола квалитета транспорта 
путника. 25. Резултати рада у транспорту: интегрални измеритељи, измеритељи у простору и у времену. 
Практична настава:  
Примери анализе конкретних случајева транспорта терета и транспорта путника од места изворишта до 
места одредишта у унутрашњем и међународном транспорту. Израчунавање резултата рада у транспорту. 
Практични задаци. 
Литература:   
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4. Вешовић, В. Бојовић, Н. (2002). Организација саобраћајних предузећа, Саобраћајни факултет, Београд. 
5. Презентације са предавања и вежби. 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

2 2 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, аудиторне и рачунске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 5 Писмени испит 20 
Практична настава 5 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 20   
Семинарски рад 20   
Укупно 50 Укупно 50 
 


