
	

	

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВРАЊЕ 

 

 

Питања из предмета Шпедиција 

за полагање матурског испита школске 2019/2020. године 
 

1.Настанак и развој шпедиције 

2.Подела шпедитерских предузећа и унутрашња организација 

3. Међународна шпедитерска организација и прописи у вези са шпедитерском делатношћу 

4. Шпедитерске тарифе ( начела,тарифски појмови) 

5. Шпедитерски послови - основни послови 

6. Шпедитерски послови - специјални послови 

7. Закључивање уговора о превозу робе 

8. Опозив и осигурање робе 

9. Прихват робе и инспекцијски преглед 

10. Царињење робе и предаја робе примаоцу 

11. Технологија реализације шпедитерских послова при транзиту робе 

12. Специјални послови шпедитера при дoпреми-отпреми сајамских експоната 

13. Контрола квалитета и квантитета робе 

14. Узимање узорака и праћење транспорта 

15. Прослеђивање и издавање гарантних писама 

16. Заступање у случају генералне хаварије 

17. Наплата робе 

18. Паковање и маркација робе 



	

	

19. Вагање и сортирање робе 

20. Храњење живих животиња 

21. Издавање FIATA докумената 

 

22.FIATA FBL 

23.FIATA FCR 

24.FIATA  FCT 

25. FIATA FWR 

26.FIATA SDT 

27. Консигнациони послови 

28. Лизинг и саобраћајно -агенцијски послови 

29. Шпедитерска документа – врсте 

30.Kомерцијално-трговачка документа - трговачка фактура, привремена фактура, 
проформа фактура 

31. Kомерцијално-трговачка документа - конзуларна фактура, царинска фактура, гратис 
фактура 

32. Kомерцијално-трговачка документа - листа паковања, спецификација робе,тежинска 
листа 

33. Kомерцијално-трговачка документа - сертификат о пореклу робе, уверење о домаћем 
пореклу робе – FORM А, уверење о пореклу робе - EUR1 

34. Kомерцијално-трговачка документа – атест произвођача, сертификат о инспекцији 
робе, отпремница 

35. Транспортна документа – међународни железнички товарни лист - CIM , међународни 
друмски товарни лист – CMR 

36.  Транспортна документа – ваздушни товарни лист - AWB, речни товарни лист, 
мултимодални товарни лист 

37. Теретница – коносман 

38. Банкарска документа - начини међународног плаћања робе 



	

	

39. Банкарска документа- акредитиви 

40. Царинска документа 

41. Документа у осигурању 

42. Документа у осигурању – полиса осигурања, генерална полиса, појединачна полиса 

43. Документа у осигурању – увозна полиса, извозна полиса, збирка клаузула осигурања 

44. Документа у осигурању – лист покрића, сертификат осигурања, „slip“ и „ cover note“ 

 

Предметни наставник: 

Жаклина Миладиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 


