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

Путеви вожње приликом превоза терета - врсте
Понављајући пут вожње са повратом вожњом са теретом
Понављајући пут вожње са повратном вожњом делимично под теретом
Зракасти пут вожње
Збирни пут вожње
Прстенасти пут
Примена кипера и тегљача
Прорачун броја тегљача и полуприколица
Оправданост употребе кипера и тегљача
Општи појмови о путничком саобраћају
Подела путничког саобраћаја
Подела путничког саобраћаја према територији на којој се обавља
Подела путничког саобраћаја према карактеру
Подела саобраћаја према начину организације
Главне карактеристике путничког саобраћаја
Мобилност
Утицајни фактори на мобилност становништва
Промет путника и израчунавање
Проток путника и прорачун
Меродавни и максимални проток путника
Измеритељи рада аутобуса
Коефицијент статичког искоришћења броја места
Коефицијент динамичког искоришћења броја места
Израчунавање времена трајања обрта у путничком саобраћају
Средње брзине у путничком саобраћају
Саобраћајна брзина (појам и прорачун)
Експлоатациона брзина (појам и прорачун)
Превозна брзина (појам и прорачун)
Брзина обрта (појам и прорачун)
Средње растојање превожења једног путника
Средња дужина путовања једног путника
Степен измене путника на линији
Степен попуњености аутобуса
Израчунавање броја потребних аутобуса у градском саобраћају
Врсте линија у градском саобраћају
Превозни захтеви путника у току дана
Превозни захтеви путника у току недеље
Интервал вожње
Учестаност возила у градском саобраћају
Зависност између интервала и учестаности
Методе прикупљања података и обраде података
Системска бројања
Анкета путника ЈГПП-а
Превентивне и репресивне мере диспечерске службе
Прорачун броја возила на линији у међуградском саобраћају
Карактеристике аутобуса за међуградски превоз
Прорачун броја потребних возила и возача у међуградском саобраћају
Ред вожње и графикон реда вожње
Врсте редова вожње
Рад диспечерске службе
Транспортни рад возног парка у путничком саобраћају
Продуктивност рада у ЈГПП-у
Мере за повећање продуктивности
Критеријум за избор појединих водова јавних превозних средстава
Тарифе у ЈГПП-у
Јединствени тарифни систем
Зонски тарифни систем
Релацијски тарифни систем
Систем наплате у ЈГПП-у
Такси превоз
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