ПРЕДМЕТ: ОРГАНИЗАЦИЈА
(Смер: Tдс – III година)
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ПРЕВОЗА

Подела саобраћаја
Видови саобраћаја и њихове основне карактеристике
Карактеристике друмског саобраћаја
Значај саобраћаја за развој земље
Основни појмови о организацији превоза
Значај организације превоза
Tранспортни процес и елементи транспортног процеса
Проста и сложена вожња
Обрт возила, итинерер
Возни парк (појам и подела)
Елементи рада возног парка
Израчунавање способног, неспособног и инвентарског возног парка
Временски биланс возног парка у данима
Коефицијенти временског биланса возног парка у данима
Временски биланс возног парка у часовима
Коефицијенти временског биланса возног парка у часовима
Измеритељи брзине
Израчунавање измеритеља брзине
Измеритељи пређеног пута
Коефицијент искоришћења пређеног пута
Коефицијент нултог пређеног пута
Средња дужина једне вожње под теретом
Средње растојање превожења једне тоне терета
Средња дневна километража
Коефицијент статичког искоришћења корисне носивости возила
Коефицијент динамичког искоришћења корисне носивости возила
Израчунавања количине превезене робе
Израчунавање транспортног рада
Tранспортни рад у функцији измеритеља рада
Производност возног парка
Пуна производност
Радна производност
Зависност производности од измеритеља рада возног парка
Израчунавање производности
Уговор о превозу
Путни налог, функција, изглед, садржај
Toварни лист
Контролни лист
Обрада путног налога
Документа за возило и возача
Документа у међународном транспорту
Подела трошкова
Израчунавање цене коштања јединице превозне услуге
Израчунавање погонских трошкова
Израчунавање трошкова амортизације
Значај утоварно истоварних станица
Начин постављања возила при утовару и истовару
Пропусна моћ утоварно-истоварних станица
Израчунавање пропусне моћи утоварне станице
Прорачун места за утовар/истовар
Израда плана рада возног парка
Диспечерска служба – значај и задаци
Понављајући пут вожње – проста вожња
Понављајући пут вожње – сложене вожње - врсте
Понављајући пут вожње са транспортом робе у оба смера
Понављајући пут вожње са делимичним искоришћењем пута у једном или оба смера
Примена кипера и тегљача
Прорачун полуприколица
Производност тегљача
Израчунавање потребног броја тегљача и полуприколица
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