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Циљ предмета

• Упознавање студената са могућностима ваздухоплова у транспорту 
робе, карактеристикама тражње и пружалаца услуга ваздушног 
транспорта робе, улогом ваздушног транспорта у глобалним ланцима 
снабдевања, технологијама прихвата, обраде, складиштења и 
отпреме робе. Упознавање са документима и тарифама у ваздушном 
робном транспорту. 



Исход предмета

• По успешно завршеном курсу студенти ће бити оспособљени: 

- Да разумеју улогу ваздушног транспорта у глобалним ланцима 
снабдевања, 

- Да разумеју и критички сагледавају технологију прихвата, обраде, 
складиштења, отпреме и транспорта робе ваздушним путем, 

- Да разумеју и критички сагледавају техничко-технолошке и 
економске услове транспорта робе. 

- Да примењују усвојена теоријска знања у пракси и самостално 
доносе одлуке о рационализацији и мере оптимизације процеса 
ваздушног робног транспорта.
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Садржај предмета – теоријска 
настава 

• Тражња и понуда услуга ваздушног транспорта робе, врсте и 
карактеристике робе; 

• структура транспортних ланаца; 

• осврт на техничко-технолошке карактеристике ваздухоплова са 
аспекта транспорта робе; 

• аеродроми у контексту робног транспорта; 

• технологија опслуге робе, технолошка решења за идентификацију и 
праћење пошиљака; 

• неуобичајене пошиљке у ваздушном робном транспорту; 

• експрес пошиљке; 

• документи; 

• тарифирање услуга ваздушног транспорта робе; 

• модели у робном транспорту. 



Садржај предмета – практична 
настава 

• Рачунске вежбе. 

• Израдa докумената. 

• Прорачун тарифа. 

• Прорачун потребне опреме за прихват и отпрему робе. 



Методи извођења наставе

• предавања, 

• рачунске вежбе, 

• гостујућа предавања стручњака из праксе (Aеродром 
“Никола Тесла” Београд, DB Schenker), 

• студије случаја, 

• израда и презентација индивидуалних елабората, 

• тимске презентације, 

• филмови, 

• посете робним терминалима.



Остале информације

• 4 ЕСПБ 

• Фонд часова активне наставе (недељно): 3+1 

• Структура оцене:

– 5% активност у току предавања

– 25% семинари

– 45% писмени испит

– 25% усмени испит



Основна литература

• Јовановић, Р. – слајдови са предавања

• Morrell, P., Moving boxes by air. Ashgate. 2011.

• Sales, M. The Air Logistics Handbook. Air freight and the global 
supply chain. Routledge. 2013.

• IATA, Principles of Cargo Handling and Perishable Cargo Handling 
Guide

• ICAO, Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous 
Goods by Air. ICAO Doc. 9284

• Air Cargo World, специјализовани стручни часопис, излази 
месечно.



Контакт: r.jovanovic [at] sf.bg.ac.rs


