Испитна питања Мотори и моторна возила III разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Принцип рада једноламеласте фрикционе спојнице
Хидрауличне спојнице
Синхронизовани мењач, начин укључивања степена преноса
Разводник погона
Зглобни преносници
Диференцијални преносник
Точкови и пнеуматици
Сервоуређаји на управљачу
Преносни механизам кочнице, механички и хидраулички
Диск кочнице

Испитна питања Мотори и моторна возила IV разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Услови котрљања погонских и вођених точкова
Положај тежишта возила
Специфична потрошња горива
Биланс вуче
Брзина возила у појединим степенима преноса
Биланс снаге
Динамички фактор
Утицај тежине возила на динамички фактор
Убрзање возила
Преносни однос у погонском мосту

Испитна питања Организација превоза IV разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Зракасти пут вожње - израда задатка
Збирни пут вожње
Примена вучних возила која раде са више полуприколица
Подела путничког саобраћаја
Промет путника
Проток путника
Степен смењивања путника на линији
Линије у градском саобраћају
Показатељи квалитета мреже линија
Графикон реда вожње у градском саобраћају

Испитна питања Моторна возила III разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Систем за управљање моторних возила
Преносни механизам кочнице, механички и хидраулички
Једнокружна и двокружна пнеуматска инсталација са два вода
Диск кочнице
Антиблокадни системи
Дијагностика моторних возила
Отпор ваздуха
Основне димензије и к-ке мотора и возила
Поступак вршења техничког прегледа
Активно ослањање

Испитна питања Пословање саобраћајних предузећа
1. Појам и врсте предузећа
2. Средства предузећа
3. Пословна средства ( основна и обртна )
4. Сопствени и остали извори средстава
5. Појам, садржај и врсте трошкова
6. Појам продуктивности, економичности и рентабилности
7. Припрема капацитета , процеса рада и процена послова
8. Типови производње и организационе јединице
9. Профил и карактеристике предузетника и његови мотиви
10.Менаџмент функција

Испитна питања Транспотно право и шпедиција
1. Појам , предмет и извори привредног права
2. Уговор о друмском превозу робе и путника
3. Обавезе и права превозиоца у друмском превозу
4. Инструменти маркетинг микса
5. Појам, врсте и задаци шпедиције
6. Шпедитерске потврде
7. Тарифска начела, тарифска валута, тарифска удаљеност и тарифска техника
8. Послови и задаци увозног одељења
9. Узимање узорка, контрола квалитета и квантитета робе
10.Царински поступак и груписање царина

Испитна питања Шпедиција
1. Настанак, развој и подела шпедиције
2. Шпедитерски послови
3. Шпедитерски послови при увозу робе
4. Шпедитерски послови при транзиту робе
5. Специјални послови шпедитера при допреми-отпреми сајамских
експоната
6. Наплата и паковање робе
7. Шпедитерска документа
8. Транспортна документа
9. Банкарска документа
10.Царинска документа

Испитна питања Интегрални транспорт III година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основни појмови о интегралном транспорту
Палете, подела
Товарно манипулативна јединица
Формирање јединице руковања
Разлике класичне и савремене технологије транспорта
Контенери, подела
Средства за превоз контенера у друмском, железничком и водном
саобраћају
8. Средства за манипулисање контенера
9. Опрема за захватање контенера
10. Hucke pack технологија транспорта

Испитна питања Терет у саобраћају и механизација претовара III
година
1. Основни појмови о механизацији претовара
2. Прорачун броја радника у ручном претовара
3. Ужад
4. Ланци
5. Грабилице
6. Гравитациони урећаји за косо и вертикално премештање терета
7. Котураче
8. Дизалице, кранови
9. Тракасти транспортери
10. Прорачун капацитера и ширине траке код тракастих транспортера

Испитна питања Превоз путника и робе III година
1. Путнички саобраћај, подела
2. Организација међуградског линијског превоза путника
3. Карактеристике путничког саобраћаја
4. Показатељи квалитета мреже линија
5. Линије у градском превозу путника
6. Брзине у путничком саобраћају
7. Аутобуске станице
8. Основне димензије и карактеристике возила
9. Временски биланс возног парка изражен у ауто данима
10. Утоварно истоварне станице

