
 

 

Предметни наставник: Мр Радомир Станишић 

 

Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА 

НАЗИВ ТЕМЕ: 
1. Анализа производно – економских резултата пословања АТП (Ауто-транспортно 
предузеће) одабраног предузећа са предлогом мера за побољшање пословања. 
2. Анализа постојећег стања превоза путника на изабраној линији међумесног 
превоза одабраног превозника и прогноза транспортне понуде у будућем периоду 

3. Направити ред вожње за једну изабрану међумесну линију превоза путника 
одабраног превозника 

4. Предлог мера за побољшање производних резултата рада транспорта терета на 
једном изабраном понављајућем превозном путу 

5. Анализирати одабрани дистрибутивни пут превоза терета са мерама побољшања 
производних резултата 

6. Анализа превоза течног терета на одабраној релацији између терминала 
складишта и бензинских станица 

 

Назив предмета:  ЈАВНИ ТРАНСПОРТ ПУТНИКА 

НАЗИВ ТЕМЕ: 
1. Анализа постојећег стања одабране линије ЈГПП у одабраном месту и предлог 
унапређења 

2. Саобраћајна истраживања синхронизованог транспорта путника у оквиру ЈГПП 
одабраног насељеног места 

3. Анализа организације превоза путника између лако градско-приградске 
железнице и друмског превоза на одабраној локацији 

4. Анализа динамичких елемената одабране линије ЈГПП 

5. Смањење времена преседања путника на одабраном гравитационом подручју 
одабраног насељеног места 

6. Израдити ред вожње за одабрану линију ЈГПП за радни дан одабраног 
насељеног места 

 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈЕ КОМБИНОВАНОГ ТРАНСПОРТА 

НАЗИВ ТЕМЕ: 
1. Бимодална технологија у оквиру комбинованог транспорта изабране 
транспортне јединице 

2. Примена РФИД технологија код означавања транспортних јединица 

3. Анализа постојећег стања и прогноза будућих потреба одабраног друмско – 

железничког терминала 

4. Анализа технологије  руковања контејнером на изабраном транспортном путу 

5. Историја, подела, структура организације и захтеви у раду са контејнерима 

6. Означавање контејнера на примеру друмско – поморског вида транспорта 

7. Пример копнено – поморског интермодалног транспортног ланца 



 

Назив предмета: УВОД У САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ 

НАЗИВ ТЕМЕ: 
1. Анализа стања транспорта путника у доба пандемије вируса COVID - 19 

2. Анализа стања транспорта терета у доба пандемије вируса COVID - 19 

3. Улога и значај CITY логистике у саобраћају и транспорту 

4. Улога и значај одрживе урбане мобилности у саобраћају и транспорту 

5. Повратна логистика као део ланца снабдевања 

 

Комисија за све теме: Усвојена! 
 


