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Предмет: КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ 
 
I. Во првата група на прашања ученикот треба одговорите ги дава со заокружување 
на точниот одговор (само еден е точен). Секој точен одговор се вреднува со 1 поен. 
 
 
1. Која од следните набројани карактеристики е предност  и недостаток на патниот, 

железничкиот,водниот и воздучниот транспорт: 
2. Како се дели сообраќајот а со тоа и Транспортот: 
3. Кој се предности и недостатоци на бокс палети? 
4. Кој се предности и недостатоци на рамни палети? 
5. Според намена како се делат контејнерите? 
6. Како се делат контејнерите според носивоста? 
7. Како се делат контејнерите според материјалот и конструкцијата? 
8. Зголемениот бруто товар на единица нето товар кој што ја загрозува безбедноста, 

сигурноста и стабилноста на товарот претставува недостаток кај: 
9. Товарањето и истоварањето на контејнери во авионите се врши со: 
10. Технологијата на копнено – морскиот транспорт на контејнери за прв пат е применет: 
11. Каде наоѓаат, а каде не примена малите контејнери: 
12. Превозот на големите контејнери со железница, помеѓу патно – железничките 

терминали може да се извршува со: 
13. Во комбинираниот транспорт може во одредени случаи повремено да дојде до прекин 

во транспортниот синџир, поради различните капацитети на: 
14. Пристаништето игра значајна улога во транспортниот процес поврзувајќи разни 

сообраќајни гранки во еден единствен систем и формирајќи на тој начин: 
15. Еден од важните објекти во пристаништата без кои не може да се замисли 

манипулацијата со товарот е: 
16. Hucke Pack станиците мора да располагаат со доволен број на: 
17. Кој се Квалитативни показатели на комбиниран транспорт: 
18. Кој се Квантитативни показатели на комбиниран транспорт: 
19. Динамичкото оптеретување на возилата претставува? 
20. Брзината на превоз на стока се добива од: 
20. Како  се пресметуваат Возните километри, Возните часови, брзината на превоз на 
стока, нетотонски - бруто тонски км. според формулата: 
 
II. Во втората група на прашања ученикот одговорите ги дава со дополнување на 
реченицата или со давање на конкретен кус одговор. Секој точен одговор се 
вреднува со 1 или 2 поени во зависност од големината и сложеноста на 
дополнувањето. 
 
 
21. Директен железнички транспорт се реализира во случај на постоење  
22. Основни елементи на палетизација се    
23. Палетата на слика 1a е палета која служи за сместување на  
24. Во затворени простории (складишта) треба да се користат моторни виљушкари на  
25. Малите контејнери од категорија ? имаат волумен од _____  до _____ m3. 
26. Средните контејнери имаат волумен од _____  до _____ m3 
27. Големите контејнери имаат волумен од _____  до _____ m3 
28. Кој е Hucke pack системот на транспорт. 
29. Која е Ro – Ro (Roll on – Roll off) е технологија  
30. При транспорт на мали контејнери со железнички транспортни средства се 

превезуваат ? 
31. При транспорт на средни контејнери со железнички транспортни средства се 

превезуваат ? 
32. При транспорт на големи контејнери со железнички транспортни средства се 

превезуваат ? 
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33. Копнено – речниот транспорт на контејнери е доста безбеден, па затоа? 
34. Отпремата и допремата на големите контејнери кај технологијата на копнениот 

транспортот најчесто се извршува ? 
35. Кај технологијата на копнените контејнерски мостови? 
36. Според локацијата терминалите се делат на  ? 
37. Технологијата на копнениот класичен транспорт се реализира ? 
38. Вториот начин на допрема на контејнери во континенталниот терминал ? 
39. Седластите приколки се претовараат со ? 
40. Должината на оперативниот брег кај пристанишните терминали зависи ? 
41. Основни елементи на континентални терминали се? 
42. Начинот на допрема и отпрема во термоналите зависи од?  
43. Кој се Патните сообраќајници ? 
44. Должината на возот ? 

 
III. Во третата група на прашања ученикот решава задачи, проблемски ситуации, 

избира, образложува, анализира, проценува и слично. Секој точен одговор се 
вреднува со 4 или 6 поени во зависност од големината и сложеноста. 

 
45. Направете анализа на палетите од слика ?  
46. Направете кратка анализа на двата транспортни процеса во точките 1,2 и 3 во однос 

на технологиии на превоз, претовар, складирање и време на транспорт (слика 4). 
 

Слика ???? Транспортни процеси 
 
47. Анализирајте ја технологијата на ???? транспорт ???? контејнери претставен на 

слика?? 
48. На Слика ?е прикажана технологијата на  транспорт на ???? контејнери.  
 Објасни ги начините на кои се транспортираат? 
49. Да се пресмета брзината на превоз на стока со железница ако се познати следниве 

податоци? 
50. Да се пресмета обртот на контејнерите ако во него, според претходните анализи, е 

утврдено дека: 
51. Да се пресмета работниот и инвентарскиот контејнерски парк на еден контејнерски 

терминал и да се одреди колку нови контејнери трба да се набават, ако се знае дека: 
52. ??? полуприколки за еден ден имаат извршена работа која е прикажана во следната 

табела: 

Полуприк. 
(рег. бр.) 

Превозен 
пат 
(km) 

Сопствена маса 
(влечно 

возило+полупр.) 
(t) 

Време на 
превоз 

(h) 

Нето-
маса на 
товарот 

(t) 

Да се пресмета: 

а) Вкупното количество на превезена стока; 

б) Реализираните возни километри на возилата (поединиечни и вкупни); 

в) Реализираните возни часови на возилата (поединиечни и вкупни); 

г) Остварените ntkm на возилата (поединиечни и вкупни); 

д) Остварените brtkm на возилата (поединиечни и вкупни). 

53. Технологијата А економски ќе биде оправдана доколку се реализира на 

минимум од: 

54. За која технологија се применуваат Taschenwagen вагоните: 

55. За која технологија се применуваат Korbwagen вагоните: 

56. За која технологија е потребно време од 20 мин за претовар: 

57. Кај која технологија се користат специјални железнички осни групи: 
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58. Кај копнено – поморскиот систем, кога претоварот се врши преку рампа од  
челна или бочна страна на бродот е позната како: 

59. Кај копнено – поморскиот систем, кога претоварот се врши на палубата на 
бродот со специјални лифтови е позната како: 

60. Основни предности на Ro –Ro технологија се: 

61. Основни предности на Ro –Ro технологија се: 
2.  51. Кој од овие системи на транспорт има најмала носивост: 
 Кој од овие системи на транспорт се движи во најплитки води: 

52. Кој од овие системи на транспорт имаат баржи со најголема носивост: 
53. Кој од овие системи на транспорт е познат како „морска пчела“: 
55. Недостаток на поморскиот сообраќај е: 

56. Логистички единици на Ro-Ro сообраќајот се: 

57. Fo-Fo технологијата овозможува: 

58. Со FIDER системот на транспорт, кој од овие пристаништа се вклучуваат во 
интегралниот систем: 

59. Со FIDER системот на транспорт се растоваруваат: 
60. Денес во светот се употребуваат Ro – Ro бродови со носивост до: 
61. BACAT системот за прв пат се применува кај комбинираниот поморско – 

речен сообраќај во: 
62. Првиот LASH брод бил пуштен во сообраќај во: 
63. Со Ro – Ro технологијата на транспорт неискористеноста на товарнот 

простор поради видот на товарните единици е: 

64. Товарањето и истоварањето на BACAT баржите се врши со: 
65. Товарањето и истоварањето на SEABEE баржите се врши со: 
66. Со кој систем на транспорт се постигнува помало задржување на бродовите 

во пристаништето: 

67. Коj систем на транспорт се применува во Холандија и Германија: 

68. Коj систем на транспорт е доста разиен во САД: 

69. Коj систем на транспорт за првпат се применува во Јапонија: 

70. Кај кој од овие системи на транспорт носивоста на баржите изнесува 370 t: 
71. Кај кој од овие системи на транспорт носивоста на баржите изнесува 845 t: 
72. Капацитетот на носивост на BACAT бродот е: 
73. Капацитетот на носивост на BACAT бродот е: 

 Технологијата за превоз на речни баржи со средствата на поморскиот 
сообраќај е позната како: 

74. Зависноста од водени патишта, влијанието на хидрометеоролошките 

услови и големите вложувања во техничката база се недостатоци на: 

75. Ако претоварот се извршува на палубата на бродот, станува збор за: 

76. Ако претоварот се извршува преку рампа на челна или бочна страна на 

бродот, станува збор за: 

77. Денес во експлоатација се користат Ro-Ro бродови со носивост и до: 

78.  Доколку во Lo-Lo бродовите се превезуваат и товарни возила тие ќе бидат: 

79. LASH баржите имаат по два приклучока за поврзување со матичниот брод 

за? 

80. Како се делат терминалите според локацијата: 
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81. Контејнерските терминали се лоцирани на места каде има развиена 
индустрија, градежништво, трговија и треба да се наоѓаат: 

82. Голем контејнерски терминал е оној кој има дневен промет од над: 

83. Мал контејнерски терминал е оној кој има дневен промет помалку од: 

84. Среден контејнерски терминал е оној кој има дневен промет од: 
85. Кај хоризонталниот трансфер на контејнерот има: 

86. Вертикалното поместување на контејнерот се состои од подигнување, 

бочно поместување и: 

87. Контејнерските терминали се места каде се сечат стоковите текови на? 

88. Радиусот на свртување на влечното средство со полуприколката кога 
превезува контејнер од 40’ внетре во терминалот не смее да биде помало 
од: 

89. За двонасочно движење на возилата во терминалот, потребно е да се 
предвиди коловоз со две ленти, чија вкупна ширина не може да биде 
помала од: 

90. Терминалот каде што ширината на патеката на кранот треба да биде толку 
голема за да може да се сместат најмалку еден железнички колосек, една 
линија за патните возила и една линија за складирање на контејнерите е: 

91. Терминалот каде што под мостот да може да се сместат два железнички 
колосека, две линии за комуникација на патните возила и најмалку една 
линија за складирање е: 
 

92. Контејнерските терминали се специјално направени, опремени и наменети 

за: 

 
93. Претоварот на контејнери со помош на ноџиња прикажан на сликата се 

применува кај: 

94. Кај кој контејнерски терминал се применува најчесто директен претовар: 

 
95. Кај кој контејнерски терминал се применува поретко директен претовар: 

96. Основна карактеристика на технологија А е тоа што: 

97. Кај технологија D превозот на полуприколките се врши со: 

98. Кај технологија D префрлувањето од еден на друг вид на транспорт 

изнесува: 

99. Посебна опрема за претовар не е потребна кај: 

100. Најмало количество „мртов товар“ се превезува кај: 

101. Како недостаток на hucke pack транспортот се јавува немањето на 

влечна сила: 

102. Најголемо количество „мртов товар“ се превезува кај: 

103. Најголема предност на hucke pack транспортот за железницата е: 

104. Поголемата брзина на hucke pack транспортот во однос на 

класичниот превоз на стока со железница се должи на: 
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105. Просечно поминат пат со Hucke Pack Ro-La технологиите во Европа е 

околу: 

106. Просечно поминат пат со Hucke Pack Ro-La технологиите во Аерика е 

околу: 

107. Бидејќи Hucke pack транспортот не се задржува во ранжирните 

станици, допринесува: 

108. Дополнителните трошоци за два претовара во терминалите 

претставуваат недостаток кај: 

109. Kој од овие системи на транспорт спаѓа во технологија В: 

110. Кај кој системи на транспорт може да се користат обични плато коли: 

 
 

 
 
 

 
 


