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ŽELJEZNIČKI PROMET  
 

1. Obrazložite ukratko povijesne činjenice u razvitku željeznice  

2. Navedite prednosti željezničkog prometa 

3. Navedite nedostatke željezničkog prometa 

4. Nabrojite stabilna sredstva željeznice 

5. Nabrojite mobilna sredstav željeznice 

6. Definirajte pojam vlak 

7. Koja je podjela željezničkih vozila prema općoj namjeni 

8. Koji sve elemementi obuhvaćaju željezničku prugu 

9. Što obuhvaćaju gornji i donji ustroj željezničke pruge  

10. Što se ubraja u kompleks tzv. pružnih i kolodvorskih postrojenja 

11.  Definirajte tehničku i prijevoznu moć pruge 

12. Nabrojite organizacijske mjere za poboljšanje tehničke moći pruge 

13. Nabrojite rekonstrukcijske mjere za poboljšanje tehničke moći 

pruge  

14. Navedite naziv konvencije koja regulira međunarodni željznički 

prijevoz 

15. Koji pravilnik regulira prijevoz opasnih tvari željeznicom 

16. Definirajte i objasnite željeznički teretni list 

17. Koji su svjetski trendovi u promoviranju vlakova velikih brzina  

18. Koji su temeljni razlozi zaostajanja željeznice u međugranskoj 

konkurenciji  

 

 



KOMBINIRANI PROMET  
 
 
1. Kako se numeričkim koeficijentom izražava sudjelovanje    

      kombinirane prijevozne tehnologije 

2.   Koje su prednosti huckepack tehnologije prijevoza 

3.   Navedite i objasnite specijalizirana sredstva za rad huckepack    

      tehnologije prijevoza 

4.   Opišite huckepack A tehnologiju prijevoza 

5.   Koje su prednosti huckepack A tehnologije prijevoza 

6.   Opišite huckepack B tehnologiju prijevoza 

7.   Koji su nedostaci huckepack B tehnologije prijevoza 

8.   Opišite huckepack C tehnologiju prijevoza 

9.   Koji su glavne značajke huckepack C tehnologije prijevoza 

10. Opišite bimodalnu tehnologiju prijevoza 

11. Koji je najznačajniji cilj bimodalne tehnologije prijevoza 

12. Koje su prednosti bimodalne tehnologije prijevoza 

13. Usporedite bimodalnu u odnosu na huckepack tehnologije B i C     

      u pogledu odnosa mrtve i korisne nosivosti 

14. Objasnite interakciju sustava željeznice i drugih prometnih grana 

15. Koje su tehnološke i ekonomske prednosti kombiniranih 

tehnologija u kopnenom prometu ?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZRAČNI PROMET  

 
1. Opišite poćetke prvih motornih letova 

2. Opišite početke zrakoplovstva u Republici hrvatskoj 

3. Opišite razvoj zrakoplovstva između dva svjetska rata u svijetu i RH 

4. Opišite razvoj zrakoplovstva nakon drugog svjetskog rata do danas 

5. Navedite konvenciju koja regulira međunarodno zrakoplovstvo 

6. Koji elementi obuhvaćaju sustav zračnog prometa 

7. Definirajte pojam aerodrom 

8. Navedite podjelu aerodroma prema namjeni 

9. Kako se mješoviti i civilni aerodromi djele prema namjeni 

10.kako se aerodromi djele prema Zakonu o zračnom prometu 

11. Navedite i obrazložite podejlu aerodroma prema vrsti zrakoplova i 

potrebnoj duljini uzletno-sletne staze 

12. Prema kojim kriterijima se zrakoplovi komercijalne namjene 

klasificiraju 

13. Kako se dijele zrakoplovi komercijalne namjene prema značajkama 

pogonskog goriva 

14. Navedite podjelu teretnih zrakoplova prema broju motora i vrsti 

propulzije 

15. Kako se dijele zrakoplovi za prijevoz tereta 

16. Opišite tehnologiju zračnog putničkog prometa 

17. Opišite tehnologiju zračnog teretnog prometa 

18. Koje su prednosti i nedostaci zračnog prometa u međugranskoj 

konkurenciji ?  

 

 

 

 

 

 



 

 


