
 

 

Списак питања из изборног предмета: Шпедиција 
 

1. Настанак и развој шпедиције 
2. Подела шпедиције према подручју где се шпедитерско пословање обавља 
3. Подела шпедиције према специјализацији пословања 
4. Подела шпедиције у односу на закључени уговор о шпедитерском пословању 
5. Подшпедитер и међушпедитер 
6. Шпедитерске тарифе 
7. Тарсифска начела 
8. Тарифски појмови 
9. Шпедитерски послови, подела 
10. Основни послови шпедиције (саветодавни послови, маркетинг послови) 
11. Основни послови шпедиције (комерцијални послови, формирање цена логистичких услуга�тарифни послови, израда инстрадиције) 
12. Основни послови шпедиције (уговарање послова и закључивање уговора, припрема потребних докумената) 
13. Основни послови шпедиције (организација отпреме и испоруке робе, царинско посредовање Инспекцијски преглед робе, транспортно осигурање 

робе, финансијски послови) 
14. Послови шпедитера при увозу робе, набројати 
15. Увозна диспозиција при увозу побе 
16. Позиционирање и диспонирање при увозу робе 
17. Осигурање и допрема робе при увозу робе 
18. Авизирање и прихват робе при увозу робе 
19. Царињење и отпрема комитенту при увозу робе 
20. Обрачун и фактурисање при увозу робе 
21. Технологија реализације шпедитерских послова при транзиту робе 
22. Специјални послови шпедитера при отпреми сајмских експоната 
23. Контрола квалитета и квантитета робе 
24. Узимање узорака и праћење транспорта 
25. Издавање гарантних писама 
26. Заступање у случају генералне хаварије 
27. Вагање и сортирање робе 
28. Храњење живих животиња 
29. Наплата робе 
30. Паковање побе 
31. Издавање FIAT-а докумената 
32. Консигнациони послови 
33. Лизинг послови 
34. Обавезе и права даваоца и корисника лизинга 
35. Документа у међународним робним токовима, набројати 
36. Комерцијално-трговачка документа, набројати 
37. Комерцијално-трговачка документа (трговачка и привремена или предходна фактура) 
38. Комерцијално-трговачка документа (проформа и царинска фактура)  
39. Комерцијално-трговачка документа (листа паковања, спецификација робе, тежинска листа) 
40. Комерцијално-трговачка документа (уверење о домаћем пореклу робе Форма А, уверање о пореклу робе ЕUR1) 
41. Комерцијално-трговачка документа (атест произвођача, сертификат о инспекцији робе, отпремница) 
42. Транспортна документа, врсте 
43. Међународни жалезнички товарни лист CIM 
44. Међународни друмски товарни лист CMR 
45. Ваздушни товарни лист АWB 
46. Теретница � коносман 
47. Речни товарни лист, мултимодални товарни лист, бордеро у збирном транспорту робе 
48. Царинска документа (JCI, DVC) 
49. TIR карнет 
50. АТА карнет 
51. Банкарска документа, врсте плаћања у међународној трговини (плаћање унапред, отворени рачун) 
52. Банкарска документа, врсте плаћања у међународној трговини (консигнација, менична наплата) 
53. Банкарска документа � акредитив, странке у акредитивима 
54. Поступак отварања акредитива 
55. Врсте акредитива, набројати 
56. Документа у осигурању, полиса осигурања 
57. Генерална полиса 
58. Појединачна полиса 
59. Листа покрића, сертификат осигурања 
60. Потврда о склопљеном осигурању 


