
TEHNOLOŠKI PROCESI U PROMETU

Vježbe

-način održavanja vježbi

Asistentica: Adrijana Agatić, 
mag.ing.logist.



Što će se raditi na vježbama?

Radit će se zadaci iz sljedećih segmenata:

•Cestovni promet- itinerari

•Luke i lučki promet

•Željeznički promet



1. Dio vježbi-ITINERARI

• Tijekom prijevoznog procesa koriste se različiti modeli
organizacije kretanja prijevoznih sredstava što se
primjenjuju u ovisnosti o robnim tokovima, udaljenosti
prijevoza i vrsti upotrijebljenih prijevoznih sredstava.
Optimalna organizacija kretanja prijevoznih sredstava
tijekom realizacije prijevoza robe osigurava maksimalni
učinak prijevoznih sredstava, čime se istodobno postiže
minimalna razina troškova prijevoza.

• Itinerar je pravac kretanja prijevoznog sredstva od
početne do završne točke zadanog prijevoza. Duljina
itinerara je prijeđeni razmak prijevoznim sredstvom do
početne do završne točke itinerara.



Primjer itinerara



Kako ćemo raadti itinerare?

• Za prvi primjer itinerara bit će izrađena
prezentacija koja je podloga i za ostale
itinerare, a sve ostale primjere rješavat će se
samo na ploči.

• Zadaci se rješavaju na ploči (rješava
asistentica) uz komunikaciju sa studentima, a
rješavanje na ploči može pratiti pomoćna
prezentacija



Obveze studenata:

•Nakon nekoliko primjera riješenih na satu vježbi studenti izrađuju 
samostalno primjer itinerara u grupi od 2 studenata
•Za izradu itinerar biti će na raspolaganju rok od 30 dana tijekom 
kojih će se i na vježbama još rješavati primjeri

•Svaka grupa dobiva svoj primjerak zadatka 

•Za izradu itinerara moguće je dobiti max 20 bodova

•Itinerar nije moguće ispravljati -pravila kolegija



Način izrade i dostava itinerara

• Itinierar se može izraditi elektronski ili 
klasično (na papiru)

• Ukoliko se izrađuje klasično na papiru:

- pisati isključivo kemijskom 

- pisati uredno (neuredan i nečitljiv rad biti će      

vraćen)



Naslovna stranica

• Itinerar treba imati naslovnu stranicu koja
sadrži:

• Ime i prezime studenata: Ivo Ivić i Pero Perić

• Naziv kolegija: Tehnološki procesi....

• Smjer: Logistika i menadžment...Tehnologija 
i....

• Datum



• Itinerar se predaje skeniran u PDF formatu
putem maila agatic@pfri.hr neovisno o tome
je li pisan na računalu ili na papiru

VAŽNO: 
• Rok za predaju itinerara je 16.12.18.
•Kašnjenje u odnosu na rok predaje riješenog itinerara znači 5 
bodova manje za izrađeni itinerar-pravila kolegija
•Nepoštivanje pravila slanja itinerara u adekvatnom obliku i 
načinu dostave znači 2 boda manje za izrađeni itinerar



2. dio vježbi-LUKE I LUČKI KAPACITETI

• Proračun učinka prekrcajnih sredstava

• Mjere iskoristivosti kapaciteta za rad

• Proračun kapacitea slagališta kontejnerskog
terminala



3. dio vježbi-ŽELJEZNIČKI PROMET

• Brzine vlakova

• Pokazatelji eksploatacije vagona

• Pokazatelji korištenja vagona po vremenu

• Tehnička moć pruge



Hvala na pažnji i za sva dodatna pitanja 

Adrijana Agatić, mag. ing. logist., 
asistentica

e-mail: agatic@pfri.hr

Konzultacije: 
Ponedjeljkom 15:15-16:00 h
(za izvanredne studente)

Utorkom 08:30-10:00 h
Četvrtkom 08:15-09:00 h 

(kabinet 107)


