
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ                                           МАШИНСТВО – ЗАШТИТА НА РАДУ

 

Назив предмета:  

ЗАШТИТА ПРИ ТРАНСПОРТУ И СКЛАДИШТЕЊУ Шифра предмета: 15431 
Број ЕСПБ: 7 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Стицање теоријских и практичних знања о транспортним средствима прекидног, непрекидног 
транспорта и безбедним начином ручног руковања материјалом у радним организацијама и 
складиштима. 
Исход предмета:   
Примена стечених знања о транспортним средствима прекидног и непрекидног дејства, безбедним 
начином ручног руковања материјалом, као и обављање транспорта и кретање лица на раду.  
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Увод. Основни појмови. Подела средстава унутрашњег транспорта. Транспортна средства прекидног 
дејства (врсте, конструкција, функције глобалних делова, опасности и мере заштите). Индустријска 
моторна возила. Ручно руковање материјалом. Транспортна средства непрекидног дејства (врсте, 
карактеристике транспортних средстава непрекидног дејства опасности и мере заштите). Складишни 
систем: основни процеси у складишном систему, пријем и отпрема робе, средства за складиштење 
опасности и мере заштите. 
Практична настава: 
Увод. Основни појмови. Подела средстава унутрашњег транспорта. Транспортна средства прекидног 
дејства (врсте, конструкција, функције глобалних делова, опасности и мере заштите). Индустријска 
моторна возила. Ручно руковање материјалом. Транспортна средства непрекидног дејства (врсте, 
карактеристике транспортних средстава непрекидног дејства опасности и мере заштите). Складишни 
систем: основни процеси у складишном систему, пријем и отпрема робе, средства за складиштење 
опасности и мере заштите. 
Литература:   
1. Јовановић М. Заштита при унутрашњем транспорту, факултет заштите на раду, Ниш, 2008. 
2. Тошић С., Транспортни уређаји, Машински факултет, Београд, 1999. 
3. Вукичевић С., Складишта, Превинг, Београд, 1995. 
4. Маринковић З., Складишна техника, Машински факултет, Ниш, 2005. 
5. Радић Мијајловић и остали, Дизалице, Градина, Ниш, 1995. 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

2 2 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, рачунске/аудитивне вежбе и посете радним организацијама 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит 40 
Практична настава 20 Усмени испит  
Колоквијум-и 10
Семинарски рад 20
Укупно 60 Укупно 40 
 


