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Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студенти стекну потребна знања из области шпедиције, агенцијског
пословања и логистике. Циљ је да студенти овладају основним поступцима, техникама и процедурама,
неопходним за успешну организацију и реализацију интерконтиненталних, континенталних и
националних робних и транспортних токова.
Исход предмета
Студент ће бити способан да обликује, организује и реализује међународне робне токове. На основу
стечених знања моћи ће успешно обављати задатке везане за: истраживање и анализу логистичких
тржишта, израду логистичке понуде, формирање цена и продају логистичких услуга, праћење
логистичких трошкова, уговарање логистичких послова, припрему потребне документације, израду
инстрадиције, организацију логистичких процеса, царинско посредовање, транспортно осигурање,
међународно плаћање, итд.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој шпедитерске делатности; Институционални оквири за обављање шпедитерских послова;
Међународни услови испоруке робе – INCOTERMS 2010 (2020); Понуда, продаја и цене логистичких
услуга; Уговарање и организација шпедитерских, агенцијских и логистичких послова; Документа у
међународним робним токовима, Организација међународних увозних, извозних и транзитних робних
токова; Организација збирног транспорта; робе, ТИР и АТА карнет; Сајамски послови у шпедицији;
Транспортне процедуре у Европској Унији; Царинско посредовање; Осигурање робе у транспорту;
Међународно плаћање; Нове технологије у шпедитерском пословању.
Практична настава
У оквиру вежби студенти ће радити конкретне примере из праксе везане за израду шпедитерских
понуда, формирање цена логистичких услуга, израду инстрадиције, припрему и попуњавање
докумената, царинско посредовање и осигурање. Практична настава подразумева и стручне посете
шпедитерским и логистичким компанијама, израду студије случаја и интерактивне радионице.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
(1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални испит, (2)
усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1)
присуствовање предавањима и вежбама, (2) полагање 2 колоквијума, (3) израда семинарског
рада/студије случаја
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
40
колоквијум-и
40
..........
семинар-и/студије случаја
5/5
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

