
Предмет: ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 
 
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. Слика, звук или двете заедно со кои на видлив или звучен начин се 

искажува сигнален поим пропишан со Сигнален правилник претставува? 

2. Според значењето сигналниот знак може да биде? 

3. Да се знаат сигналните знаци на главните сигнали  и нивните предсигнали: 

4. За поделба на колосеците на ограничени отсеци на патиштата на возење се 

применуваат? 

5. Да се знаат положбите на свртниците и свртничките сигнали 

6. Како се означува челото и крајот на возот  

9. Машиновозачот смее да го покрене возот кога лично се уверил врз основа 

на податоците од С – 66 и патниот лист, дека? 

10. Бројот на оски на маневарскит состав кој се кочи со директната кочница на 

локомотивата не смее да биде поголем од: 

11. Што се подразбира под поимот маневрирање: 
12. Налозите за известување на возниот, станичниот и останатиот персонал за 

промените во сообраќајот ги пополнува: 
13. Преместување на предвиденото или утврдено вкрстување се врши со: 
14. Основниот образец за евидентирање на основните податоци кои се 

однесуваат за движењето и работата на еден воз се вика: 
15. Кај блоковните просторни отсеци, сообраќајот на едноподругите возови се 

регулира со: 
16. Пријавувањето на заминувањето на возот од станица се вика:  
17. Одјава се дава со следната фонограма: 
18. Возењето на возовите на двоколосечна пруга кое од однапред познати 

причини не може да се организира по правилниот колосек е: 
19. Кога задолжителмо се користи воздушната кочница при маневрирање? 

20. За намалување на брзината на маневарскиот состав или за заштита од 

самозадвижување се применува? 

21. Под туркан воз се подразбира кога: 

22. Како се одредува најголемата должина на воз во станица опремена со 

телекоманда? 

23. При распоредување на колите во воз за време на составување на возот 

мора да се води сметка за: 

24. Дали воз со пречекорена тежината може да се сообраќа? 

25. Возот од станица смее да тргне само ако: 

26. Кој примерок од налогот за промена на сообраќајот му се дава на 

машиновозачот? 

27. Со каква боја е налогот за вкрстување? 

28. Ознаките на типовите воздушни кочници се напишани на: 

29. Колите кои имаат само воздушен вид на аглите од колскиот сандак имаат 

нацртан еден бел: 

30. Пробата на кочниците ја изведуваат машиновозачот и: 



31. Поединечна проба на кочниците при која се испитува кочењето и 

откочувањето на сите додадени кочени возила во еден воз е: 

32. Кои спаѓаат во скратени проби на кочници? 

33. Ако кај возот се утврди недоволно дејство на кочниците се применува? 

34. Ако мора да се исклучат една или повеќе коли на едно место било кај кој 

дел на возот, потребно е да се изврши? 

35. Пред тргнување водовите и резервоарите треба да се наполнат со воздух 

до притисок од: 

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. Aко имаме возење во свртување и дозволен излез од станица, излезниот 

сигнал ќе покажува .................. 

22. Пружните главни сигнали можат да бидат ................................... 

23. Маневарските сигнали за заштита на колосечниот пат, сигналните знаци ги 

.............................. 

24. Сигналниот знак „Почеток на ограничување на брзина“ означува дел на 

пругата преку кој мора да се вози со ...................................... 

25. Рачни сигнални средства се сигнално знаменце............................ 

26. Жолта сигнална тркалезна плоча со црно – бел раб означува   

27. Воздушната кочница задолжителмо се користи при маневрирање ..... 

 
28. Машиновозачот смее да го покрене возот кога ............................ 

29. Кај возилата со менувач на видот на кочницата кочните маси се означени ... 

 
30. Наредбата за тргнување на возот отправникот на возови ја дава .... 
31. Товарницата е помошен образец на патниот лист од која може да се види .. 

32. Среќавање на два воза од спротивни насоки ....... 
33. Одјавен просторен отсек е просторниот отсек меѓу ....... 
34. Дозволување се бара .... 

 
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. 
 

35. Објасни го сигналниот знак ..................... 
36. Објасни ги ПРЕДСИГНАЛИТЕ НА ГЛАВНИТЕ СИГНАЛИ? 
37. Објасни ја постапката при отквачување, заквачување, маневрирање .... 
38. Да се одреди ВКМ на возот, ако наклонот на пругата е ?, запирен пат од ?, 

кочниците се со брзо дејство, масата на возот ?, a брзината на возот е? 
 

39. Да се поврзе регулирањето на сообраќајот на возовите на класичен начин и 
нивните фонограми: 
 

40. Што подразбираме под поимот маневарско движење? 



41. Кој раководи со маневарскиот одред? 

42. Секое движење на возилата што не преставува возење на воз, кое се врши 

со цел за нивно преместување од едно место на друго на ист или друг 

колосек се нарекува: 

43. Работникот кои непосредно раководи со извршувањето на сообраќајот во 

станично и меѓустанично подрачје се вика: 

44. Патот кој поминува маневарскиот состав, само локомотива или одделна 

кола од раздвижување до запирање се вика: 

45. Како се вика колосекот кој поврзува повеќе колосеци? 

46. Како се вика колосекот кој завршува со градобран? 

47. Колосечна постројка која овозможува непрекинато преминување на возови 

и коли од еден на друг колосек без запирање се нарекува? 

48. Колосечните кочници – ретардери се поставуваат на? 

49. Постројка преку која колите се туркаат, а понатамошното движење се 

остварува со помош на Земјина тежа е? 

50. Што подразбираме под квачење? 

51. Постојат три вида на рачни папучи, а основната разлика помеѓу нив е во? 

52. Заедничко име за ракувач на маневра и одреден број на маневристи е? 

53. Машиновозачот и неговиот помошник го сочинуваат? 

54. Работникот кој врши заквачување на колите по завршено маневрирање, се 

нарекува? 

55. Заедничко име за персонал на маневарското влечно возило и маневарскиот 

одред е? 

56. При маневрирање, маневарската локомотива надоаѓакон маневарскиот 

состав со брзина најголема од? 

57. Кога задолжителмо се користи воздушната кочница при маневрирање? 

58. За намалување на брзината на маневарскиот состав или за заштита од 

самозадвижување се применува? 

59. Кога маневристите смеат да ја стават во дејство воздушната кочница при 

маневрирање? 

60. По закочување на колите при маневрирање челната славина треба да се? 

61. Како се обезбедуваат колите од раздвижување при товарање и 

растоварање, самозадвижување, ветер, надолниште, потрес, удар од друго 

возило и друго? 

62. Кога се користи рачната кочница при маневрирање? 

 
63. Под туркан воз се подразбира кога: 

64. Кај товарните возови, возоводителот и возниот манипулант се наоѓаат во: 

65. При распоредување на колите во воз за време на составување на возот 

мора да се води сметка за: 

66. Ако возот е туркан, брзината не смее да биде поголема од: 

67. Дали воз со пречекорена тежината може да се сообраќа? 

68. Возот од станица смее да тргне само ако: 

69. Кој примерок од налогот за промена на сообраќајот му се дава на 

машиновозачот од стран на возоводителот? 

70. Со каква боја е налогот за вкрстување? 



71. Со каква боја е налогот за внимателност? 

72. Со каква боја е општиот налогот? 

73. Наредба за тргнување на воз се дава: 

74. За влез на зафатен колосек, возниот персонал се известува: 

75. За маневрирање преку сигналот „Граница на маневрирање“ возниот 

персонал се известува: 

76. Возилата кои служат за одржување, надзор, испитување, поправка и 

изградба на пруги, се нарекуваат: 

77. За исклучително влегување на воз во свртување, машиновозачот се 

известува преку? 

78. Среќавање на два воза од спротивна насока во станица кај едноколосечна 

пруга се нарекува: 

79. Среќавање на два воза од иста насока во станица, од кои едноподругиот воз 

се отпрема пред порано пристигнатиот воз, се нарекува: 

Службата која ја опфаќа работата потребна за организација и извршување на 
безбеден, уреден и економичен сообраќај на возовите и други железнички 
возила е? 

80. На колку начини се врши примопредавањето на службата? 

81. Прегледувач на коли припаѓа во? 

82. озоводител спаѓа во? 

83. При примопредавање на сообраќајната служба мора да присуствува и? 

84. Прегледен работник на коли припаѓа во? 

85. Раководител со пружни работи припаѓа во? 

86. Работник на патни премини припаѓа во? 

87. Кондуктер припаѓа во? 

88. Ракувач на маневра припаѓа во? 

89. Стручната подготвеност на работниците мора да се проверува? 

90. Лица кои уживаат алкохол и дрога не смее да работат во? 

91. Начинот и времето на примопредавање на служба е пропишано со? 

92. Сигналите се поставуваат најчесто? 

93. Според важноста пругите можат да се поделат на? 

94. Колосеците кои преставуваат директно продолжување на отворена пруга се 

нарекуваат? 

95. Падоказите спаѓаат во? 

96. Кои положби на свртниците постојат и кој се тие? 

97. Слика, звук или двете заедно со кои на видлив или звучен начин се искажува 

сигнален поим пропишан со Сигнален правилник претставува? 

98. Столбовите кај маневарските сигнали обоени се од предната страна со? 

99. Столбовите кај двозначните сигнали обоени се од предната страна со? 

100. Столбовите кај еднозначните сигнали обоени се од предната страна 

со? 

101. Според значењето сигналниот знак може да биде? 

102. Сигналните знаци, во зависност од сигналното средство со кое се 

даваат можат да бидат? 

103. Според начинот на давање сигналниот знак може да биде? 

104. Според начинот на употреба железничките сигнали може да бидат? 



105. Ѕвоновен сигнал, трипати по три кратки ѕвонења означува: 

106. Ѕвоновен сигнал, трипати по две кратки ѕвонења означува: 

107. Со кој ѕвоновен сигнал се означува опасност? 

108. Станичните главни сигнали мажат да бидат: 

109. Сигналниот знак „Ограничена брзина, очекувај ограничување на 

брзината“ се дава со: 

110. Сигналниот знак „Ограничена брзина “ се дава со: 

 
 


