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Завршни  испит 

Возач моторних возила 

Изборни предмет 

 

Одељење 
 

Превоз путника и робе 

Практична настава 

Регулисање саобраћаја 

Транспортно право и 

шпедиција 

Моторна возила 

 

III-6 

Испитна питања:  

 

 

 
001 

- Појам путничког саобраћаја 

- Систем ослањања 

- Фактори безбедности саобраћаја 

- Формирање продајне цене услуге 

- Појам и извори привредног права 

      002 

- Подела саобраћаја 

- Теориски и стварни циклус ОТО мотора 

- Превоз опасних материја 

- Појам предузећа, облици и управљање 

- Појам, значај и врсте царина 

      003 

- Мобилност, промет и проток путника 

- Принцип рада4-тактног мотора 

- Дозвољене масе и димензије возила 

- Права и обавезе код уговора о превозу путника 

- Појам предузетника и предузетништва 

      004 

- Трошкови у превозу терета 

- Систем за кочење 

- Вертикална и хоризонтална сигнализација 

- Осигурање у друмском транспорту 

- Средства предузећа 
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      005 

- Производност возног парка 

- Системи електронског паљења 

- Зауставни пут 

- Системи и ритам производње 

- Увоз, послови и задаци увозног одељења 

      006 

- Линије у ЈГПП 

- Системи за убризгавање горива 

- Раскрснице, прилаз раскрснице 

- Права и обавезе код уговора о превозу робе 

- Утрошци елемената производње 

      007 

- Транспортни рад 

- Мењачи (Синхронизовани мењач) 

- Време управљања моторним возилом 

- Тарифе, тарифска начела 

- Трошкови, појам и врсте 

       008 

- Тарифни системи у ЈГПП 

- Тахограф 

- Документа за превоз опасних материја 

- Маркетинг, инструменти маркетинг микса 

- Резултати пословања предузећа 

      009 

- Експлатациони параметри 

- Пнеуматик 

- Саобраћајна незгода и њене фазе 

- Појам, значај и врсте шпедиције 

- Појам производње, видови производње 

      010 

- Транспортни процес 

- Погонски мост, диференцијал 

- Документа за возило и возача 

- Шпедитерске потврде FCR, FCT, FBL 

- Основни и парцијални економски принципи 

      011 

- Производност возног парка 

- Принцип рада 4-тактног мотора 

- Подела саобрћајних знакова 

- Средства предузећа 

- Осигурање у друмском транспорту 

      012 

- Линије у ЈГПП 
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- Системи електронског паљења 

- Техничка средства за успорење саобраћаја 

- Права и обавезе код уговора о превозу путника 

- Појам предузетништва и предузетника 

      013 

- Трошкови у превозу терета 

- Системи за убризгавање горива 

- Активна и пасивна безбедност 

- Појам предузећа, облици и управљања 

- Појам и извори привредног права 

      014 

- Подела саобраћаја 

- Систем ослањања 

- Светлосна саобраћајна сигнализација 

- Утрошци елемената производње 

- Права и обавезе код уговора о превозу робе 

      015 

- Појам путничког саобраћаја 

- Теориски и стварни циклус дизел мотора 

- Брзине у саобраћају 

- Трошкови, појам и врсте 

- Маркетинг, инструменти маркетинг микса 

      016 

- Мобилност, промет и проток путника 

- Мењачи (Линијски мењач) 

- Задаци службе унутрашње контроле 

- Резултати пословања предузећа 

- Појам, значај и врсте шпедиције 

      017 

- Тарифни системи у ЈГПП 

- Погонски мост (диференцијал) 

- Технички преглед возила 

- Шпедитерске потврде FCR, FCT, FBL 

- Основни и парцијални економски принципи 

      018 

- Експлатациони параметри 

- Пнеуматика 

- Стабилност возила 

- Појам, значај и врсте царина 

- Формирање продајне цене услуге 

      019 

- Транспортни процес 

- Тахограф 

- Конфликтне тачке у раскрсници 
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- Тарифе, тарифска начела 

- Системи производње, ритам производње 

      020 

- Транспортни рад 

- Систем за кочење 

- Основне радње у саобраћају 

- Увоз, послови и задаци увозног одељења 

- Појам производње, видови производње 

  

 

 

 

 

Предметни наставник:                                                              

Поповић Владимир 

 

 

 

 

Завршни  испит 

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Изборни предмет 

 

Одељење 
 

Превоз путника и 

робе 
III-6 

Tеме за завршни испит:  
 

1. Анализа превоза 480 тона металних профила на релацији Алексинац - Врање 

2. Анализа превоза 640 тона нафте на релацији Нови Сад - Крушевац 

3. Анализа превоза 320 тона житарица на релацији Инђија - Београд 

4. Анализа превоза 2640 комада пнеуматика на релацији Пирот - Беч 

5. Анализа превоза 120 тона цигарета на релацији Ниш - Београд 

6. Анализа превоза 124 комада стоке на релацији Крагујевац – Бачка топола 

7. Анализа превоза 280 тона котурова лима на релацији Смедерево - Крагујевац 

8. Анализа превоза 80 тона дрвне грађе на релацији Ужице - Крагујевац 

9. Анализа превоза 1245 комада пнеуматика на релацији Крушевац - Београд 

10. Анализа превоза 2000 буради пива на релацији Нови Сад - Ниш 

11. Анализа превоза 1245 комада путничких возила на релацији Крагујевац - Париз 

12. Анализа превоза 480 сандука муниције на релацији Крагујевац - Београд 
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13. Анализа превоза 540 тона конфекцијских производа на релацији Алексинац - Минхен 

14. Анализа превоза 84 кубика песка на релацији Алексинац - Ниш 

15. Анализа превоза 245 кубика бетона на релацији Мезграја - Ниш 

16. Анализа превоза 246 тона сухомеснатих производа на релацији Бачка топола - Ниш 

17. Анализа превоза 224 тона сухомеснатих производа на релацији Ниш - Београд 

18. Анализа превоза 124 тона смрзнутог воћа на релацији Трстеник - Београд 

19. Анализа превоза 1245 комада ЛЦД телевизора на релацији Ротердам - Ниш 

20. Анализа превоза 486 тона мазива на релацији Нови Сад - Прибој 

21. Анализа превоза 460 комада мотора на релацији Раковица - Књажевац 

22. Анализа превоза 860 путника на релацији Ниш - Париз 

23. Анализа превоза 145 кубика бетона на релацији Просек – Бела паланка 

24. Анализа превоза 560 тона ђубрива на релацији Крушевац - Ваљево 

25. Анализа превоза 450 тона нафте на релацији Ниш - Врање 

26. Анализа превоза 2345 комада путничких возила на релацији Крагујевац - Копар 

27. Анализа превоза 840 тона конфекцијских производа на релацији Ниш - Софија 

28. Анализа превоза 12000 стаклених флаша на релацији Параћин – Нови Сад 

29. Анализа превоза 1250 путника на релацији Ниш - Будва 

30. Анализа превоза 240 тона вишања на релацији Ниш - Трстеник 

31. Анализа превоза 4560 комада ДВД плејера на релацији Будимпешта - Ниш 

32. Анализа превоза 145 комада стоке на релацији Краљево – Крагујевац 

33. Анализа превоза 2000 гајби пива на релацији Ниш - Београд 

34. Анализа превоза 242 тона цигарета на релацији Ниш - Солун 

 

Предметни наставник: 

 Владимир Поповић 
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