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ПРЕДГОВОР 
 

 
Учебникот Меѓународен транспорт и шпедиција е во согласност со 

наставните програми на Прв циклус на студии што се изучуваат на 
Економскиот факултет и Факултетот за туризам и логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

Основна цел на учебникот Меѓународен транспорт и шпедиција е 
да овозможи стручно дефинирање и совладување на теоретските и 
практичните познавања од областа на транспортот, особено меѓународниот 
транспорт, шпедиција  и одредени регулативи во меѓународниот транспорт. 
Во содржината се опфатени определени теоретски и методолошки знаења и 
искуства кои се неопходни за согледување на основните карактеристики во 
развојот на сообраќајниот систем кај нас и во светот.  

Трудот е наменет главно за студентите, да им послужи како патоказ, 
помагало, во стекнувањето на знаења во решавањето на проблемите од 
областа на меѓународниот транспорт и шпедиција на економските, правните 
факултети, факултетите за туризам и логистика, како и за сите останати 
мултидисциплинарни области, теоретичари и практичари кои се занимаваат 
со оваа проблематика. 

Меѓународниот транспорт претставува значајна стопанска дејност во 
системот на општествена репродукција, бидејќи без него не може да 
функционира системот на меѓународна размена. Современиот, ефикасен и 
рационално димензиониран сообраќај е основен услов за целосно 
функционирање на економскиот систем во секоја земја. 

Сепак, најзначајно место во анализата им е отстапено на новите 
промени и содржини во меѓународниот транспорт, бидејќи тие го чинат 
јадрото на новите економски системи, кои овозможуваат одржување на 
виталноста на современата економска наука и за доаѓање до стандардни 
економски знаења. 

Во анализата фокусот на вниманието е насочен кон транспортот, неговите 
економски карактеристики во меѓународниот промет како инструмент на 
надворешно-трговското работење и неговата примена во практика. 

Разгледувајќи го економскиот аспект на транспортот, можеме да 
кажеме дека тој во процесот на општествена репродукција ги поврзува 
тековите на стока чие место на производство не е таму каде што е и местото 
на потрошувачка. Односите во транспортот, особено во меѓународниот, 
стануваат сè посложени, што побарува поголема стручност и информираност 
за сите негови учесници. 
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Концептот на учебникот е базиран на современ начин, со соодветна 
поврзаност на теоријата и праксата на основната проблематика на 
транспортната политика кај нас и во светот, со цел на што поедноставен 
начин и низ практични примери, студентите да можат без тешкотии да ја 
совладаат оваа област. 

Како автори би сакале да изразиме посебна благодарност за 
стручната помош, придонес и конструктивните сугестии од страна на 
рецензентите Проф.д-р Ристо Фотов  и Проф.д-р Милан Илиески.  

Би биле искрено благодарни за сите добронамерни и конструктивни 
совети, коментари и идеји поврзани за овој учебник од страна на 
читателската публика, студентите, стручната и научна јавност. 

Несомнено сакаме да ја истакнеме и професионална подготвеност и 
значајната стимулаторска улога на Универзитетот „Гоце Делчев“ севкупниот 
опус на напишаните трудови да ги направи достапни во јавноста. 

 

 

 

Скопје, март 2015      Авторите 
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