
ЕКОНОМСКА ШКОЛА“СТАНА МИЛАНОВИЋ“ШАБАЦ 

 

 

ПИТАЊА ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ ШПЕДИЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

 

1.Појам и улога међународног транспорта 
 
2.Развој и значај међународног транспорта 
 
3.Облици међународног транспорта 
 
4.Карактеристике међународног транспорта 
 
5.Возар у међународном транспорту 

6.Међународна правна регулатива о међународном транспорту 
 
7.Палетизација у транспорту 
 
8.Контејнери – врсте и технички услови 
 
9.Транспортни системи „RO-RO“, „LO-LO“ 
 
10.Комбиновани транспорт 
 
11.Међународни транспорт 
 
12.Настанак и развој међународне шпедиције 
 
13.Развој међународне шпедиције у нашој земљи 
 
14.Појам међународне шпедиције 
 
15.Врсте шпедиције, домаћа и међународна шпедиција 
 
16.Однос међународне шпедиције и спољне трговине 
  
17.Однос међународне шпедиције и међународног транспорта 
 
18.Значај међународне шпедиције 
 
19.Правна регулатива међународне шпедиције 
 
20.Основни шпедитерски послови 
 
21.Дефинисање увозно-извозног статуса робе 
 
22.Шпедитерска преткалкулација 
 
 
 
 



23.Анализа елемената будућег купопродајног уговора 
 
24.Калкулација транспортних трошкова 

25.Шпедитерска понуда и закључење уговора о шпедицији 
 
26.Шпедитерски посао извоза 
 
27.Пријем робе ради отпреме и организација инспекцијских прегледа робе 

28.Закључење уговора о осигурању робе и организација извозног царињења робе 
 
29.Авизирање пошиљке, праћење извршења транспорта, полагање рачуна комитенту, 
наплата трошкова и закључење предмета 
 
30.Шпедитерски посао извоза 
 
31.Шпедитерски посао увоза 
 
32.Организација успутног претовара и складиштења, праћење извршења транспорта, 
организација инспекцијских прегледа робе и увозног царињења 
 
33.Предаја робе примаоцу, полагање рачуна комитенту, наплата трошкова и закључење 
предмета 
 
34.Специјални шпедитерски посао 
 
35.Документација у ваздушном транспорту 
 
36.Документација у поштанском транспорту 
 
37.Документација у железничком транспорту 
 
38.Документација у друмском транспорту 
 
39.Документација у воденом транспорту 
 
40.Појам, елементи, субјекти, документи и врсте осигурања 
 
41.Осигурање робе у међународном транспорту 
 
42.Значај карго осигурања 
 
43.Осигурање робе у међ.транспорту 
 
44.Начела транспортног осигурања 
 
45.Врсте карго осигурања 
 
46.Ризици и штете у карго осигурању 
 
47.Осигурање робе у појединим врстама транспорта 
 
48.Реосигурање и осигуравајуће организације код нас и у свету 
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