ПРЕДМЕТ: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА РОБЕ
(Смер: Tут – III година)

1. Подела саобраћаја,
2. Основне карактеристике појединих видова саобраћаја,
3. Подела саобраћаја и основне карактеристике,
4. Значај саобраћаја у друштвеном и еконономском развоју земље,
5. Значај путева за развој земље,
6. Техничко-експлоатациона својства моторних возила
7. Основне димензије и карактеристике возила
8. Вучна способност и динамичке карактеристике возила
9. Превозна својства возила
10. Економичност погона и експлоатације возила
11. Сигурност и поузданост рада и погона возила
12. Проходност возила
13. Окретљивост возила
14. Стабилност возила
15. Лакоћа управљања возилом
16. Еластичност и удобност вожње
17. Избор возила за одређену врсту превоза,
18. Транспортни рад возног парка,
19. Возни парк,
20. Транспортни процес,
21. Проста и сложена вожња,
22. Обрт возила,
23. Превозни пут,
24. Проста и сложена вожња,
25. Коефицијент техничке исправности возног парка,
26. Коефицијент искоришћења возног парка,
27. Коефицијент искоришћења исправног возног парка,
28. Коефицијент искоришћења времена у 24 часа,
29. Коефицијент искоришћења радног времена,
30. Саобраћајна брзина,
31. Експлоатациона брзина,
32. Превозна брзина,
33. Пређени пут возила,
34. Коефицијент искоришћења пређеног пута возила,
35. Коефицијент нултог пређеног пута,
36. Средња дужина једне вожње под теретом,
37. Средње растојање превожења 1 тоне терета,
38. Средња дневна километража,
39. Коефицијент статичког искоришћења корисне носивости возила,
40. Коефицијент динамичког искоришћења корисне носивости возила,
41. Израчунавање количине превежене робе,
42. Израчунавање оствареног транспортног рада,
43. Производност возног парка,
44. Подела друмских теретних превоза према територији на којој се обавља превоз,
45. Подела друмских теретних превоза према карактеру,
46. Подела друмских теретних превоза према начину обављеног превоза,
47. Уговор о превозу,
48. Путни налог,
49. Товарни лист,
50. Контролни лист,
51. Документа за возило и возача,
52. Документа у међународном саобраћају,
53. Подела трошкова превоза,
54. Израчунавање цене коштања јединице превозне услуге,
55. Израчунавање погонских трошкова,
56. Утоварно-истоварне станице,
57. Начини постављања возила при утовару и истовару,
58. Израчунавање пропусне моћи станице,
59. План рада возног парка,
60. Анализирање и значај плана рада возног парка,
61. Диспечерска служба - значај и задаци,
62. Контрола рада возног парка и особља,
63. Комбиновани транспорт - појам и значај,
64. Ауто-такси превоз,
65. Промет и проток терета, карактеристике,
66. Путеви вожње при превозу терета
67. Понављајући пут вожње у виду просте и сложене вожње,
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