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Акредитација студијског програма 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ                                                              ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

 

Назив предмета:  

ШПЕДИЦИЈА Шифра предмета: 12531 
Број ЕСПБ: 6 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Стицање основних знања о значају и улози шпедитерске делатности у привредном систему земље у реализацији 
међународних робних токова, као и о технологији реализације основних и специјалних шпедитерских послова. 
Исход предмета:   
Стицање теоријских и практичних знања и вештина за обављање шпедитерских послова. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
1. Појам, место и улога шпедиције. 2. Развој и настанак шпедиције. 3. Основне карактеристике и општа 
питања транспортног права. 4. Друмски транспорт робе. 5. Извори права за шпедицију. 6. Врсте шпедиције. 
7. Организација транспортног пословања. 8. Техника шпедитерског пословања. 9. Уговор о шпедицији. 10. 
Шпедитерски послови. 11. Контрола у шпедитерском пословању. 12. Транспортно осигурање. 13. 
Царински поступак. 14. Међународни друмски транспорт на основу TIR карнета. 15. Поступак са возилима 
под режимом ATA карнета.  
Практична настава: 
1.Основне карактеристике домаће и међународне шпедиције. 2. Положај шпедиције у међународном 
правно привредном систему. 3. Положај шпедиције у нашем привредно правном систему. 4. Структура 
шпедитерских послова и задатака. 5. Међународна шпедитерскa организација (FIATA). 6. Трговачки 
термини и клаузуле и њихова имплементација у области шпедиције (Incoterms 2010). 7. Уговарање 
шпедитерског посла. 8. Инстрадиција. 9. Организација специјалних послова у шпедицији. 10. Транспортно 
осигурање. 11. Царинска документа у шпедицији. 12. Упознавање са изгледом и начином попуњавања 
карнета TIR. 13. Упознавање са изгледом и начином попуњавања ATA карнета. 
Литература:   
1.  Маровић, Б. (2001). Шпедиција и осигурање, STYLOS, Нови Сад. 
2.  Гајић, В., Цакић, Ђ. (2007). Практикум са елементима теорије, примерима и задацима, Факултет 
техничких наука, Нови Сад. 
3. Пантелић Вујанић, С., Томић, Н. (2007). Саобраћајно - транспортно право, практикум, друго издање, 
Саобраћајни факултет, Београд.  
4. Закон о потврђивању Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе за MDP 
(Карнета TIR, 1975), са прилозима, ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 9/2001 и "Сл. лист СЦГ - 
Међународни уговори", бр. 5/2003). 
5. Правила МТК за коришћење термина у унутрашњој и међународној трговини, Национални одбор 
Међународне трговинске коморе Србије, Београд, 2010. 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

3 2 0 0 5 
Методе извођења наставе:  
Предавања ex-катедра уз подршку рачунарских презентација, аудиторне и рачунске вежбе. Анализа 
карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад обухвата 
припрему израде, презентацију и јавну одбрану семинарског рада, обавезан је за све студенте. Посета 
шпедитерском предузећу. 

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


