
ПРАШАЊА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ПАТЕН 

ТРАНСПОРТ 2020/2021 

 

 

 

1. Каков може да биде меѓународниот товарен сообраќај? 

А. линиски и слободен; 

Б. пограничен, вонграничен и транзитен; 

В.реонски, локален и регионален; 

Г. државен и национален. 

2. Како се дели меѓународниот превоз на патници и стока? 

    А. трговски и дистрибутивен; 

    Б. пограничен, вонграничен и транзитен; 

    В. линиски и вонлиниски; 

    Г. главен и спореден. 

3. Како го делиме превозот според сложеноста на работата при превоз? 

   А. среден и масовен превоз; 

   Б. градски и приградски превоз; 

   В. нормален и специјален превоз; 

  Г. маршрутен и колски. 

 

4. Вонлиниски превоз на патници и стока уште се нарекува и  _________________________   

    _________________________ на патници и стока. 

 

5. Итинерер претставува одреден _________________________ на  _____________________  

    на возилата на одредена линија. 

 

6.  Поврзи ги класификациите на стоката: 

 

     1. кршлива стока      А. песок и земја 

     2. течна стока      Б. вода и млеко 



     3. растресита      В. порцелан, стакло 

     4. цврста стока      Г. камен и руда 

 

7.  Поврзи ги карактеристиките на превозот на товар, според гранките за  

    кој се изведува: 

 

1. обработка на производи, суровини и друго; 

2. сезонски производи како зеленчук и овошје; 

3. градење на објект; 

4. користење на шумски патишта. 

 

А. превоз на земјоделски производи; 

Б. превоз за градежен материјал по рокови на нивно извршување; 

В. превоз во шумски комплекси; 

Г. превози од областа на производствената и преработувачката индустрија. 

 

8. Според територијата на која се изведува превозот, патниот транспорт се дели на          

     _____________________________и надворешен, односно __________________________   

     транспорт на стока и патници. 

  

9. Инвентарскиот возен парк на едно претпријатие претставува збир од: 

 А. моторни возила наменети за внатрешен транспорт; 

 Б. транспортни средства кои се водат во инвентарската книга; 

 В. виљушкари и кранови; 

 Г. цистерни и ладилници. 

 

10. Хомогениот возен парк претставува возен парк кој во својот состав има   

      возила од ист вид  ___________ и _____________ .   

  

11. Поврзи ги превозите и нивните поделби: 

      1. внатрешен превоз     А. постојан и сезонски  

      2. линиски превоз     Б.  пограничен и вонграничен  

      3. слободен превоз     В.  во рамки на фабриката 

      4. надворешен превоз     Г.  превоз за сопствени потреби  



 

12. Каква може да биде амбалажата во зависност од производот? 

       А. делива и неделива; 

     Б. стандардна и класична; 

     В. комерцијална и превозна; 

       Г.цилиндрична и призматична; 

 

13. Возниот парк на едно претпријатие може да биде __________________, односно   

составен од возила сд ист тип и марка и _________________________, односно возила со 

различен тип и марка. 

 

14. Кој мора добро да се подготви пред да започне процесот на превоз? 

      А. возачите и возниот парк; 

      Б. диспечерската служба; 

      В. контролорите на сообраќајот; 

      Г. вработените во кадровската служба. 

 

15. Како го викаме времето на задржувањата на возилата на местата за натовар и  

      растовар? 

     А. време за одмор; 

     Б. време на денгуба; 

     В. време за ручек; 

     Г. време потребно за превоз на стока. 

 

16. Кое возења секое транспортно претпријатие тежнее да го намали? 

 

    А. непродуктивното возење 

    Б.  возење со товар; 

    В. повторувачкото возење; 

    Г. радијалното возење 

 

17.   Нацртај и објасни го нултото возење. 
 



18. Транспортната работа претставува производ помеѓу количината на превезениот товар  

       и растојанието на_____________________ и се мери во тонски _____________________. 

 

19. Што се случува со стоката кога истата неправилно се складира во складиштата? 

      А. се зголемува вредноста на стоката; 

      Б. се уништува и расипува стоката; 

      В. се врши побрз натовар на стоката; 

      Г. се врши побрз растовар на стоката. 

20. Што се добива, доколку се изврши правилно сложување на стока во товарен 

простор на едно товарно возило? 

    А. помала носивост на возилото; 

    Б. намалување на техничките својства на возилото; 

    В. правилно управување со возилото; 

    Г. поголема стабилност на возилото;  

 

21. Како го делиме меѓународниот патен товарен превоз? 

А. јавен и меѓуградски ; 

Б. специјален и нормален; 

В. маршрутен и слободен; 

Д. пограничен, вонграничен и транзитен. 

 

22. Модерните складишта се опремени со соодветна механизација за прифаќање и   

      отпрема  на стоката, како што се __________________,  ___________________ лифтови    

      и друго. 

23. Примената на палетите овозможува полесно _______________________________  

      со________________________, односно брз натовар и растовар на истата на товарното   

      возило. 



24. Какви собирни места на товар може да има радијалниот итинерер за превоз на 

патници? 

А. автобуска и железничка станица; 

Б. складиште и магацин; 

В. дистрибутивно - логистички центар;  

Г. автобаза или гаража; 

25. Каква треба да биде каросеријата на товарните возила  кои вршат превоз на руда и  

      камен? 

      А. дрвена; 

      Б. алуминиумска; 

      В. отпорна на удари; 

      Г. отпорна на ветер. 

 

26. Прстенестиот или кружниот итинерер може да биде ___________________________,  

      кога стоката постепено се зголемува и ________________________________, кога  

      стоката постепено се намалува. 

 

27. Кој инструмент се вградува во моторните возила, за проверка на времето, брзината и    

     растојанието на превоз?: 

      А. тахограф; 

      Б. звучен сигнал; 

      В. CD; 

      Г. LCD. 

 

28. За превоз на лесно расиплива стока се користат возила - _________________________,  

      односно моторни возила кои имаат сопствен уред за __________________ на товарниот  

      простор. 

 

29. Техничката служба во транспортно претпријатие врши проверка на техничката   

       _____________________ на ___________________, и истите ги  

       подготвува  за експлоатација. 

                       

 



30. Фазата на завршување на транспортот значи дека возилата се враќаат во  

      __________________и возачот ги предава ______________________ на  

     соодветната служба. 

 

 

31. Напиши ги ознаките за часовите поминати во работа, часовите поминати во      

     гаража и часовите поминати во возење? 

    

 

32. Променливите трошоци зависат од: 

    А. големината на возниот парк; 

    Б. техничката служба; 

    В. обемот на транспортната работа; 

    Г. обученоста на возачите техничката служба. 

                          

 

33. Што претставуваат автогумите на секое товарно возило за транспортно 

претпријатие? 

 

А. преносен материјал; 

Б. потрошувачки материјал; 

В. трошковен материјал; 

Г. заштитен материјал 

 

34. Доврши ја формулата според која се пресметува распределбата на  

      трошоците и истата објасни ја:  

 

 

 C =                             (ден/t/km) 
 

        

 



35. Кои два основни елементи ги опфаќа превозниот процес? 

А. стопанство и сообраќај; 

Б. производни и потрошувачки центри; 

В. критериум и поделба на превоз; 

Д. организација и техника на превоз.                                                                             

36. Како го нарекуваме превозот на товар на пократки растојанија? 

А. превоз во рамките на државата; 

Б. превоз во рамките на градот; 

В. превоз надвор од државата; 

Д. превоз во Европа. 

 

37. Превози подалеку од 200 km се нарекуваат превози на товар на ___________________    

      _______________.                           

 

 

38. Пограничниот превоз на товар се извршува  преку _________________________ меѓу  

    две места на оддалеченост од ________________ км од границата.  

                        

39.  Каков може да биде линискиот патен превоз? 

А. јавен и меѓуградски; 

Б. градски, приградски и локален; 

В. слободен и транзитен; 

Г. постојан, сезонски и привремен; 

 

 

40. Поврзи ги транспортните средства и видовите на товар кои ги превезуваат: 

 

1. мебел и уметнички слики    А. специјални возила 

2. овошје и зеленчук     Б. автоцистерни 



3. живи животни     В. фургони 

4. нафта и нафтени деривати Г. фригорифери - ладилници                                                                    

 

 

41. Кај товарот разликуваме квалитет и квантитет, при што квантитет на товарот се 

изразува во тежина, број или __________________, а квалитет со своите физички и 

______________ својства. 

 

42.  Што претставува хетероген возен парк? 

 

А. возила од ист тип и марка; 

Б. возила од различни типови и марки ; 

В. изотермички возила; 

Г. запрежни возила. 

                          

43. Што претставува хомоген возен парк? 

 

А. возила со приколки; 

Б. возила од различни типови и марки; 

В. возила од ист тип и марка; 

Г. вонгабаритни возила.                                                                                                         

 44. Што се подразбира под поимот инвентарски возен парк? 

 А. збир на сите транспортни средства кои се заведени во инвентарската книга на  едно      

      автотранспортно претпријатие; 

Б. збир на целиот инвентар во едно автотранспортно претпријатие; 

В. збир на технички исправни возила; 

Г. број на вработени во едно автотранспортно претпријатие. 

                          

 

 

45. Инвентарскиот возен парк се состои од возила кои се технички _________________ и   

      _____________________ за експлоатација. 

                                                                       

46. Како го делиме товарот според условите на превоз? 

    А.  со и без амбалажа; 



    Б.  скапи и високовредни; 

    В.  класична и временски; 

    Г.  секојдневни и специфични.                                                                                          

 

 

 

47. Каботажа претставува превоз на патници и стока во Република Северна Македонија 

извршен од страна на  __________________ _______________                              

 

48. Како ја делиме амабалажата во зависност од времето кога настанала? 

    А.  стандардна и расклоплива; 

    Б.  комерцијална и превозна; 

    В.  класична и современа; 

    Г.  делива и неделива . 

                          

 

 

49. Поврзи ги товарите според нивната вредност: 

 

      1. скапи или високовредни    А. земјоделски производи  

      2. средна вредност     Б.  злато, уран  

      3. помалку вредни     В.  песок, камен  

      4. специјални и многу скапи    Г.  машини и алати  

  

 

50.  Со tAK се обележува: 

    А. вкупниот изминат пат на возниот парк во километри  

    Б. вкупниот изминат пат во километри за единица возен парк 

    В. изминат пат на возниот парк во километри со товар 

    Г. изминат пат на единица возен парк во километри без товар                                 

51.  Што влијае врз изборот на бројот на членови на екипажот на едно моторно возило: 

       А. тежината на товарот; 

     Б.  техничката исправност на возилото; 



     В. растојанието на патот; 

       Г. временските услови;                                                                                                   

52.  Во која единица мерка се изразува транспортната работа на возниот парк? 

     А. во метри; 

     Б. во тони; 

     В. во километри; 

     Г. во тонски километри; 

                          

53. Товарите според димензијата ги делиме на _______________, вонгабаритни и други  

       _______________.                                                                                                         

 

 

 

 

54. Елементите кои влијаат врз одредувањето на транспортната работа на возниот парк  

      во патниот сообраќај се времето, _______________________,  

      __________________________ на превоз и степенот на искористување на носивоста  

      возилото. 

 

 

55. Транспортниот процес се состои од фаза на _________________________ на возилото и  

      возачите, фаза на__________________ и фаза на завршување на превозот. 

                        

 

 

56. Нацртај и објасни го собирниот прстенест пат кој претставува возење помеѓу  

      неколку точки. 

 

 

                       

 

57. Нацртај и објасни го дистрибутивниот прстенест пат кој претставува возење помеѓу  

      неколку точки. 

 

 

                                   

58. Нацртај и објасни го радијалниот итинерер кој претставува збир од неколку  



     повторувачки итинерери. 

 

                                   

 

59. Нацртај и објасни ги сите можни повторувачки итинерери за извршување на  

     превозните процеси. 

 

 

60. Според која формула се пресметува вкупниот број на инвентарските, односно 

календарски денови за целиот возен парк, набљудуван во одреден временски период, и 

што истата претставува. 

 

61. Какви видови на пакет од парчиња со призматичен облик може да се формираат на 

рамна палета? 

    А. цевки и греди; 

    Б. јажиња и шишиња;  

    В. сандаци, кутии и вреќи; 

    Г.буриња и цилиндри; 

                          

62. Палетоматот служи за ____________________________ и __________________________ 

автоматско сложување на единциите на ракување. 

63. Које е максималната товарна висина на камионите и приколките при превоз на 

товар? 

А. 3000 mm; 

Б. 4000 mm; 

В. 2500 mm; 

      Г. 3500 mm.                                                                                                              

64. Во кои две групи се формираат единиците на товар? 

А. единици на товар со пратка и без пратка; 



Б. единици на товар со и без амбалажа; 

В. единици на товар на контејнер и без контејнер; 

Г. единици на товар на палети и без палети; 

                         

 

 

65. Повторувачкиот итинерер се состои од повторувачки итинерер со повратно   

      ______________________ возење, повторувачки итинерер со превоз во две насоки и  

      повторувачки итинерер со __________________________ искористување на поминатиот  

      пат во повратно возење. 

66. Кои елементи НЕ се потребни за планирање на транспортот? 

А. број и вид на возила;  

Б.  растојание на превоз; 

В. вид и количина на стока;    

Г. складишта и гаражи. 

                          

67. Кои услови НЕ влијаат врз критериумите за избор на патишта и возила? 

 

А. транспортни услови;  

Б. организациони услови; 

В. патни услови; 

Г. климатски услови; 

 

68. Кои услови влијаат врз критериумите за избор на патишта и возила? 

 

А. климатски и патни услови;  

Б. организациони и технички услови; 

В. услови за сместување на возила; 

Г. услови за товарање.                                                                                                  

 



69. Времето на транспорт на товар, зависи од степенот на организација на транспортот, 

состојбата на __________________, режимот на работа на ________________ и друго. 

                        

 

70. Поврзи ги возењата, односно начините на транспорт на стока со нивниот процес. 

 

1. прстенест пат; 

2. празно возење; 

3. радијален или зрачен превоз; 

4. нулто возење. 

 

А. движење на возило без товар;  

Б. превоз на товар помеѓу неколку точки, кои формираат затворена линија;  

В. движење на возило од гаража до местото на натовар;  

Г. превоз на товарот од неколку натоварни места и доставување на товарот до  

    едно место.  

                      

71. Кои се можни попатни задржување во текот на превоз на стока? 

А. пополнување на документација ; 

Б. царински формалности; 

В. кружни задржувања;  

Г. чистење и перење на возилото; 

                        

72. Кое време НЕ спаѓа во време на денгуба? 

А. време потребно за натовар и растовар на товарот; 

Б. време на превоз на товар; 

В. време за маневрирање на возилото;  

        Г. време за пополнување на документација;                                                              

 



73.  Часовите изминати на работа на транспортната единица се делат на часови во 

____________________ и часови во _____________________.         

 

74. Екипажот на возилото го сочинуваат _______________ , работници и  

      ________________ при превоз.         

             

 

75. Условите на експлоатација на возниот парк во голема мера влијаат врз трошоците на           

      _________________и врз формирањето на одделни превозни   _________________. 

                     

 

76. Што претставуваат трошоците во патниот транспорт? 

 А. закони и регулативи; 

 Б. показатели за работа на возниот парк; 

 В. трошоци за гаражирање на возниот парк; 

       Г. стопанско искористување на возниот парк. 

                         

 

77. Поврзи ја формула за потрошувачка на гориво, која соодветно одговара: 

1. tkmden
U

dlPlAK
Tg /

100


  А.Потрошувачка на гориво во килограми, а цена     

                                                                      во денари по литар 

2. tkmden
U

dkgPkgAK
Tg /

100


  Б. Потрошувачка на гориво во литри, и цена во  

                                                                      денари по литар 

3. tkmden
U

SdkgPlAK
T

p

g /
100


  В. Потрошувачка на гориво во литри, а цена во  

                                                                      денари по килограм 

4. tkmden
SU

dlPkgAK
T

p

g /
100 


  Г. потрошувачка на гориво во килограм и цена во  



                                                                      денари по килограм 

                       

 

78. Кои фактори влијаат врз векот на траење на гумите на секое товарно возило? 

 

      А.  бројот на гумите; 

      Б.  натоварно – растоварниот процес; 

      В. потеклото и квалитетот на гумите; 

      Г. амортизационите средства. 

                    

 

79. Километражните трошоци на експлоатација зависат од поминатите 

____________________, додека временските трошоци на експлоатација зависат од 

поминатото ____________________ на возење. 

 

80.  Како ја формираат цената на чинење на транспортната услуга превозникот и  

      корисникот на превозот? 

      А.  според важечки – верификуван ценовник; 

      Б.  според работата на техничката служба; 

      В.  според временските услови; 

      Г.  според фазите на превоз.. 

                          

 

81. Која формула се користи за пресметка на трошоците за масло за кој и да било 

временски период и што истата претставува? 

 

 

82. Поврзи ги класите и подкласите на опасните материи и нивните претставници. 

 

    1. Класа 2        А.останати опасни материи  

    2. Класа 7        Б. гасови  

    3.Класа 5.1.       В. оксиданти  

    4.Класа 9        Г. радиоактивни материи 



 

    

83. Кој документ треба да го поседува возачот за превоз на опасни материи: 

     

    А. сертификат за стручна подготовка; 

    Б. АТА карнет; 

    В. ВИП документ; 

    Г. матична книга. 

 

84. Што треба да поседува секој возач кој врши превоз на на опасна   

      материја? 

 

    А. АТА – карнет; 

    Б. ТИР - карнет; 

    В. пумпа за истекување на опасна материја; 

    Г. упатство за посебни мерки на безбедност. 

                          

85. Што НЕ содржи упатството за посебни мерки на безбедност при превоз на опасни   

       материи? 

    А. назив и адреса на претпријатието; 

    Б. видот на опасноста и последици од истата; 

    В.име на ТИР карнетот; 

    Г. мерки за спречување од пожар, истекување и слично. 

 

86. Кратенката ADR значи ______________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________. 

                    

87. Брзината на движење на возилото кое превезува опасни материи не смее да биде 

поголема од : 

    А. 60 km/h; 

    Б. 70 km/h; 

    В. 80 km/h 



    Г. 50 km/h 

 

88. Секоја опасна материја е декларирана со единствен четирицифрен број и тоа број на 

________________________   _______________________. 

                 

89. Во Република Северна Македонија превозот на опасни материи е регулиран со 

______________________ за _____________________ на опасни материи во патниот 

сообраќај. 

                     

90. Што овозможување примената на еколошките мерки? 

      А. зголемување на квалиетот на воздухот и водата 

      Б. намалување на зелените површини; 

      В. зголемување на сообраќајната мрежа; 

      Г. изградба на коловозни конструкции. 

  

91. Кој уред се вградува во моторното возило, што придонесува за намалување на 

емисијата на издувните гасови? 

      А. ГПС уред; 

      Б. тахограф 

      В. катализатор; 

      Г. ТИР.  

92. Секое возило кое врши превоз на опасни материи мора да има: 

    А.пумпа за гуми; 

    Б. два противпожарни апарати од 4кг и 5кг; 

    В.три кутии за прва помош; 

    Г. два противпожарни апарати од 2кг и 6кг. 



                       

93.  Кои типови на загадувања со цврст отпад што потекнуваат од сообраќајот НЕ се                   

        вбројуваат? 

 

     А. стари и хаварисани возила  

     Б. автомобилски гуми; 

     В. стари акумулатори; 

     Г. издувни гасови; 

  

94. Зачувувањето на околината и зголемувањето на квалитетот на воздухот, возилата мора 

да исполнат одредени стандарди за емисија на ______________  _____________. 

                        

95.  Еуро стандардот ЕУРО 1 е воведен во _______________ година, додека ЕУРО 6 е 

воведен во _________________ година. 

                        

96. Еуро стандардот ЕУРО 3 е воведен во _______________ година, додека ЕУРО 4 е 

воведен во _________________ година.                 

 

97. Намалувањето на бучавата од сообраќајот може да се добие со изградба на природни и 

вештачки __________________ изградени покрај патот. 

                        

98. Природни бариери за намалувањето на бучавата од сообраќајот може да бидат 

____________, додека вештачки бариери се сметаат _____________ покрај 

сообраќајниците.            

 

 

99. Најголеми загадувачи на водата што потекнуваат од сообраќајот произлегуваат од 

истекувањето на нафтата и ____________  _______________. 

 



                        

100. Најголеми загадувачи на водата што потекнуваат од сообраќајот се __________ 

масла, ______________ течности, течности од системите за кочење кои завршуваат во 

системите за одвод и канализација.                  

 

101. За намалување на штетното влијание, во моторите со внатрешно согорување се 

вградува: 

      А. GPS – уред; 

      Б. филтер - катализатор; 

      В. тахограф; 

      Г. инструмент табла. 

102. Опасните материи се поделени во ________________ класи, и секоја од  

       класите има свое обележје и ______________. 

103. Возачот кој транспортира опасни материи во случај на дефект или сообраќајна 

незгода должен е да го ___________ ____________ на патот и да ја извести најблиската 

полициска станица. 

 

104. Тркалезните светла кои треба да ги имаат товарните возила кои превезуваат опасни  

        материи, на предната и задната горна страна, треба да бидат во _________________  

        и _____________________ боја. 

 

 

105. Нацртај и објасни ја Кеплеровата табличка, која е нејзината боја и кои  

        се нејзините димензии? 

 

106.  За квалитетен воздух, потребно е возилата да ги исполнуваат одредените  

        стандарди за емисија на издувни гасови и тоа: 

 

     А. ЕУРО стандарди; 

      Б. GPS стандарди; 

  В. АДР стандарди; 



      Г. УСА стандари; 

 

107. Како најголеми извори на бучавата, а кои потекнуваат од сообраќајот се  сметаат  

      моторните  ________________  и ___________________. 

 

 

108. Кои трошоци спаѓаат во трошоци за инвестициско одржување? 

 

А. трошоци за регистрација 

Б. трошоци за генерална поправка на возилата 

В. трошоци за сообраќајниот персонал 

Г. трошоци за придонеси 

 

108. Како се пресметуваат трошоците за регистрација и што претставуваат истите? 

 

109. Кои фактори влијаат врз трошоците за натовар и растовар? 

 

А. бројот на гумите 

Б. поминатиот пат 

В. амортизацијата 

Г. работната сила 

 

110. Кои фактори влијаат врз патните услови? 

А. волуменот на стоката 

Б. конфигурацијата на терен 

В. режимот на работа на возилото 

Г. бројот на врнежи 


