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Друмски саобраћај и транспорт

Назив предмета:
Шифра предмета: ОДС34
ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА
Број ЕСПБ: 6
Обавезни
Статус предмета:
Нема услова
Услов:
Циљ предмета:
Овладавање научним и стручним знањима у области организације транспорта терета у друмском саобраћају.
Поред тога, предмет има за циљ и проучавање метода и техника савремене теорије о организацији, као и
најновијих достигнућа у теорији и пракси, са посебним освртом на транспортне организације у друмском
саобраћају.
Исход предмета:
Након положеног предмета студент ће бити оспособљен да изврши организацију обављања транспорта терета и
путника од места изворишта до места одредишта у унутрашњем и међународном саобраћају. У вези с тим,
студент ће моћи да разуме организацију у друмском саобраћају, идентификује, анализира и опише
организациону структуру транспортних организација, као и да идентификује елементе и улоге економског,
политичког и социјалног система који утичу на организацију у унутрашњем и међународном окружењу.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Транспортни процес. Карактеристике и реализација транспортног процеса. Фактори транспорта. Структура и
показатељи фактора транспорта. Међународне организације – ITF, IRU, FIATA. Врсте превоза у друмском
саобраћају. Каботажа. Правила за извођење каботаже. Структура возног парка. Рад возног парка. Превозни пут
возила. Координација у транспортном процесу. Радно време посаде возила и AETR споразум. Одређивање
плана рада посаде возила – соло возач на одабраним студијама случаја. Одређивање плана рада удвојене посаде
возила – више возача на одабраним студијама случаја. Организација транспорта опасне робе. Примена ADR
споразума код обављања транспорта опасне робе на одабраним студијама случаја. Режими превоза у земљама
Европске Уније. Извод лиценце Европске уније. Услови за добијање лиценце. Употреба лиценце. Режими
превоза у земљама изван Европске уније. Документација за обављање транспорта терета у друмском саобраћају
- документи за возача, возило и терет. Дозволе за обављање транспорта терета у друмском саобраћају.
Билатерарлне дозволе. CEMT дозволе. Системи и подсистеми транспорта путника. Транспортне потребе и
транспортни захтеви (транспортна тражња). Транспортна понуда. Редови вожње. Тарифни системи, системи
карата и наплате у јавном транспорту путника (ЈТП). Управљање процесом транспорта путника. Процеси и
подпроцеси у транспорту путника. Петља квалитета услуге у транспорту путника. Контрола квалитета
транспорта путника. Резултати рада у транспорту - интегрални измеритељи, измеритељи у простору и
измеритељи 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.
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5. AETR споразум - Европски споразум о раду посаде на возилима која обављају међународне друмске превозе.
6. 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
Укупно
50
50

