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1. ЛОГИСТИЧКИОТ ОПЕРАТОР – ОСНОВЕН
ФАКТОР НА ЕФИКАСНОСТА НА
МУЛТИМОДАЛНИОТ ТРАНСПОРТ
Во поглавјето Логистичкиот оператор – основен фактор на
ефикасноста на мултимодалниот транспорт обработено е следното: 1)
Современо сфаќање на транспортните, сообраќајните и логистичките
системи; 2) Видови на сообраќај и транспорт; 3) Елементи на прозиводство
на сообраќајни услуги; 4) Логистичкиот оператор – координатор на
транспортот; и 5) Меѓународниот мултимодален транспорт како сложен,
стохастички и динамички систем.

1.1. СОВРЕМЕНО СФАЌАЊЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ,
СООБРАЌАЈНИТЕ И ЛОГИСТИЧКИТЕ СИСТЕМИ
Интензивниот развој на науката, техниката и новите технологии, коишто
ја карактеризираат нашата епоха секојдневно пред сообраќајот и транспортот
ставаат се потешки и поодговорни задачи. Новата техника, технологија и
енергетски услови, побрзо отколу било кога до сега ја менуваат структурата на
собраќајниот систем, а со тоа и местото и улогата на поедини видови на
сообраќај на пазарот на транспортни услуги.1
Поимот пазар може да се определи како место каде се врши купување и
продажба на стоки и услуги. Ваквото определување неизбежно асоцира на
многукратно разликување и диференцирање на пазарот по видови и тоа: пазар
на автомобили, пазар на транспортни услуги (...). Во економска смисла, под
поимот пазар се подразбира простор во кој доаѓа до организирано
пресретнување на понудата од една страна и побарувачката од друга страна на
различни стоки и услуги.2
Развојот во областа на транспортот зависи како од економските така и од
техничко-технолошките фактори.
Денес, споменатите фактори на развојот на транспортот влијаат сосема
поинаку. Како на економско така и на техничко-технолошко поле се присутни
далекусежни промени.
Благодарение на развојот на техниката, разни транспортни средства
имаат поуниверзален карактер. Во врска со тоа воопшто не се поставува
прашање еден вид на сообраќај да исклучи друг, туку напротив, евентуално
делумно да го замени.
Новите облици на транспортна техника и новите методи на организација
и технологија денес се нормални и претставуваат речиси секојдневна појава.
Непрекинато се јавуваат нови средства и уреди специјално конструирани за
одредени видови на превоз чија сила и степен на искористување, заради
нивната специјализација, се поголеми од силата и степенот на искористување на
уредите и средствата конструирани за општа намена.
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Развојот на модерните технологии и координацијата на работата и
развојот на транспортот, како и неопходноста за менување на сфаќањата станаа
императив на современото општество.
Методите на реализација на кооперација и координација на работата и
развојот на транспортниот процес кај нас и во поедини земји до сега не се
покажаа доволно ефикасни заради тоа што не се земаше во предвид техничкотехнолошкиот напредок и нужноста за почитување на единственоста на
процесот на транспорт и принципите на логистиката.
Енергетската криза во последните децении уште повеќе го заостри
проблемот на рационализација на транспортот.
Основните измени коишто се јавуваат на пазарот на транспортни услуги,
настанати со воведување на нови транспортни технологии, како последица на
општиот развој на општеството и воведувањето на нови транспортни техники
условија:3
 зголемување на обемот и брзината на превоз на сите видови на
транспорт;
 кооперација и координација на разни видови на транспорт при
извршувањето на транспортните услуги на целиот пат на превоз од
производителот до потрошувачот со примена на најразлични средства и
технологии на транспорт;
 ориентација на работата на патниот транспорт на пократки растојанија;
 концентрација на работата на железницата на помал број на станици и на
главните правци;
 затворање на нерентабилните железнички пруги со интензивно
користење на индустриски колосеци;
 стандардизација и типизација на транспортот и пакување на стоката со
примена на современи транспортни средства и товарни единици (палети,
контејнери, приколки, полуприколки, патно-железнички возила,...);
 подобрување на организацијата на прием и отпрема, натовар, истовар и
претовар на стоката, шпедитерските работи и информативните системи,
 усовршување на организацијата, маханизацијата и автоматизацијата на
натоварно-истоварните операции;
 реализација на единствена технологија на работа и управување со
процесите на транспорт;
 воведување на автоматизација на управување со транспортните процеси
со примена на современи информативни системи, математички методи,
електронски сметачки машини и други мерки;
 оптимизирање на транспортните вериги;
 комплексно проучување и примена на логистиката како нова дисциплина
како од техничко-технолошки, така и од комерцијално-финансиски
аспект;
 развој на специјализирани превозни средства на мултимодалниот систем
на транспорт;
 формирање и развој на дистрибутивни центри во поголемите
агломерации како значајни алки во сферата на дистрибуцијата на
материјалните добра, со почитување на начелата на маркетинг
логистиката;
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развој на поморски и копнени терминали на мултимодалниот транспорт
и др.;
 развој на рационални форми на организација на линиски возови,
бродови, мултимодален транспорт и др.;
 развој на посебни мултимодални технологии на транспорт: копнени,
поморско-копнени и копнени мостови; и др.
Во
услови
на
непрекинати
промени,
хармонизацијата
и
рационализацијата на дистрибуцијата на стоката и транспортот станува се
посложена и попотребна.
Покрај сето ова, мора де се има во предвид дека рационализацијата на
овие процеси претставува долгорочен процес кој подразбира преземање на низа
правни, економски, организациони, технички, технолошки и други мерки како
на транспортерите така и кај корисниците на превозни услуги, па и пошироко во
општествената заедница.
Историски гледано, за развојот на технологијата на транспорт и
диструбуција имало различни сфаќања, и тоа во зависност од барањата во
поглед на квалитетот на транспортни услуги, па според тоа:4
 првата фаза ја карактеризира состојба кога секоја гранка ги развива
сопствените капацитети и самостојно нуди услуги на транспортниот
пазар;
 за втората фаза карактеристичен е развојот на кооперација и
координација на работата во транспортот;
 третата фаза ја карактеризира развојот на мултимодални-современи
технологии на комбиниран транспорт; и
 четвртата фаза на развој ја карактеризира примената и развојот на
принципите на логистика, односно маркетинг логистика.
Сообраќајниот систем, неговата организација, технологија и структура ја
сочинуваат големи и сложени технолошки подсистеми на различните видови на
транспорт. Секој вид на транспорт претставува посебен, сложен и голем
технолошки систем кој се разликува од останатите видови по своите
технолошко-економски својства.
За транспортот како дејност карактеристично е следното:5
 просторно делување на транспортниот процес;
 единствен процес на производство на транспортни услуги;
 интегрираност на процесите на транспорт;
 интегрираност и унифицираност на средствата за превоз; и
 присуство на корисниците во самиот процес (присуство на испраќачот и
примачот).
Транспортниот процес се реализира со совладување на просторот.
Резултат на тој процес е транспортната услуга којашто претставува резултат на
работа на транспортната индустрија и не е материјален производ.
Степенот на задоволување на потребите на стопанството и општеството
на поедините видови на транспорт во реални услови е различен, а зависи од
многу фактори како што се:6
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карактерот и нивото на развој на материјално-техничката база на
поедините видови на транспорт што ја определува нивната можност за
задоволување на барањата за превоз;
 разместување на транспортните средства односно транспортните
организации во поглед на корисниците; и
 организација на превозниот процес, можности во поглед на роковите за
испорака на стоката, како и доверливоста на превозот.
Секој вид на транспорт претставува сложена мултидисциплинарна
дејност кој го карактеризираат особености во разместувањето, различна
техничка опременост, разновидност на универзалниот и специјализираниот
возен парк, специфични услови на експлоатација, производност на работа (...).
Ова значи дека поедините видови на транспорт имаат и различни трошоци за
извршување на превозот, а тоа значи и одредување на областа на најрационално
користење на секој вид на транспорт во превозот на стока и патници.
Сето ова има посебно општествено значење при планирањето на обемот
на превоз на стока и патници и при водењето на стратегија на развој на
единствен сообраќаен систем.
При утврдување на сферата на рационална примена и развој на поедини
видови на транспорт неопходно е да се почитуваат општествените и
транспортните фактори.
Како општествени фактори најчесто се земаат:7
 различната структура и големина на производство и потрошувачка
којашто ја предодредува големината односно правците на превоз,
односно текови на стока;
 номенклатурата и нерамномерноста на производството која влијае на
ритамот на работа, состојбата на залихи на материјалните добра кои ги
одредуваат барањата за транспорт во поглед на брзината на испорака на
стоката; и сл.
Како транспортни фактори најчесто се земаат:8
 разместувањето и развојот на сообраќајната мрежа;
 условите на експлоатација, посебно сложеноста и ритамот на работа,
 нивото на пропусна моќ и превозна способност;
 техничката опременост;
 нивото на технологија, системот на организација на превозниот процес;
(...).
Наброените фактори имаат големо влијание на техно-економските
показатели на секој вид на транспорт и тоа на: работните и финансиските
ресурси, трошоците за превоз, нивото на производност на работа, потребните
вложувања (...). Кога е возможно превозот да се реализира со различни видови
на транспорт со цел избор на оптимални решенија набљудувано од општествен
аспект, треба да се извршат техно-економски пресметки заради компарација и
избор на најповолните варијанти при што како основни показатели се јавуваат:9
 нивото на експлоатациони трошоци (трошоци за превоз);
 големината на инвестиционите вложувања;
 брзината и рокот на испорака на стоката;
 нивото на пропусната моќ и превозната способност;
7
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можноста за обезбедување на превоз во различни услови;
доверливост и непрекинатост на превозот и можност за реализација на
превоз во масовни размери;
 можноста за заштита на стоката којашто се превезува;
 можноста за рационално искористување на возниот парк и техничките
средства;
 можноста за примена на нови транспортни технологии, механизација за
натоварно-истоварните работи; (...).
Големината на овие показатели кај секој вид на транспорт е различна.
Тие зависиат од големината и структурата на тековите на стока, далечината на
превоз, видот на стоката, видот на возниот парк, синхронизацијата на односот
товарен – празен правец, материјално-техничката база на предметниот вид на
транспорт и други фактори.
При компарацијата на предностите и недостатоците на поедини видови
на сообраќај мора да се води сметка и за можностите и предностите при
реализација на транспортна верига „од врата до врата“ како и за евентуално
потребните дополнителни операции.
Сепак, постојат низа особености кои се земаат како критериуми во
услови на економска пресметка при избор на најповолното транспортно
средство. Тука спаѓаат: висината на трошоците за превоз, брзината на испорака
на стоката, безбедноста, пристапноста, распространетоста, редовноста,
погодноста и сл.
Нивото на развој на поедините видови на транспорт, нивното географско
разместување по различни реони и распределбата по превози меѓу нив мораат
да обезбедуваат најмали трошоци за дистрибуција.
Ова претпоставува не само специјализација на поедини видови на
транспорт за одредени превози, туку и за мешовити (комбинирани) превози со
учество на повеќе видови на транспорт, коишто се надополнуваат еден со друг.
Развојот на мешовити (комбинирани) превози и кооперација на различни
видови на транспорт е условен со хармонизирање на нивната техничка
опременост (параметри на возилата и техничките постројки), комплексен развој
на транспортните јазли и концентрација на работата, воведување на методи и
облици на организација коишто можат да се користат во различни видови на
транспорт и сл.
Ова подразбира рационална распределба на тековите на стока меѓу
различните видови на транспорт со респектирање на местото на секој од нив во
единствениот транспортен систем. Во рационалниот сообраќаен систем
технолошко-економските особености на секој вид на транспорт ја одредуваат
сферата на неговата примена и развој.

1.2. ВИДОВИ НА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ
Во претставувањето на Видовите на сообраќај и транспорт во
продолжение посветено е внимание на следното: 1) Поморски сообраќај; 2)
Патен сообраќај; 3) Железнички сообраќај; 4) Речен сообраќај; и 5)
Воздушен сообраќај.
1.2.1. ПОМОРСКИ СООБРАЌАЈ
Овој вид отсекогаш имал значајна улога во сообраќајниот систем,
посебно во меѓународната стокова размена.
Интензивниот развој на поморскиот транспорт започнува со примената
на парната машина во 1807 година, којашто ги заменува дотогашните едра и
едрењаци.10
Понатамошниот развој на техниката и технологијата влијаеше слично
како и во останатите гранки од сообраќајот и транспортот (посебно со
пронаоѓањето на моторите со внатрешно согорување), на забрзан развој на
поморскиот транспорт. Непрекинато се зголемуваше носивоста и силата на
бродовите, се усовршуваа и подобруваа нивните експлоатациони и
конструктивни карактеристики како: односот на бруто и нето тежината,
брзината на движење, безбедноста, маневарската способност, погодноста за
манипулирање (...).
Според податоците на организацијата на Обединетите нации, во
последните стотина години просечната носивост на бродовите се зголемила за
околу десет пати.
Во овој вид на транспорт, покрај порастот на носивоста на бродовите,
карактеристична е и нивната специјализација за одредени видови на стока и
облици на превоз.
Според Перишиќ,11 денес околу 75% од сите поморски превози ја чини
масовната стока (нафта, јаглен, житарици, дрво, руда). Во светот се градат
бродови за превоз на нафта и руда со носивост од преку 300000 бруто
регистерски тони. Заради големата носивост и ниските цени, поморскиот
транспорт е најповолен не само во прекуокеанските превози туку и во превозот
од едно на друго крајбрежје на еден континент или земја којашто се граничи со
морето.
За разлика од речните, бродовите за поморски транспорт имаат
поголеми брзини на движење и можност за пловидба скоро преку целата
година, освен во исклучително неповолни климатски услови (силни ветришта,
магла и сл.).
Според основната намена поморските бродови се делат на: патнички,
товарни, патничко-товарни (мешовити) и специјални.
Патничките бродови се наменети за превоз на патници и пошта.
Товарните бродови превезуваат товар на сите оддалечености. Имаат
складишта за товар меѓусебно одвоени со непропустливи напречни прегради (од
дното на бродот до горната палуба). Превезуваат општ товар, готови производи,
пакувана стока во сандаци, бали, вреќи и сл., како и производи со поголема
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вредност како памук, волна, сирова гума, месо, кафе, чај, какао, зачини, кожа,
јужно овошје, растителни масти (...).
Бродовите за превоз на цврст товар се делат на бродови за слободна
пловидба и линиски бродови. Бродовите за слободна пловидба се послабо
опремени од линиските бродови бидејќи превезуваат поефтини масовни товари.
Покрај овие, денес се градат бродови со голема носивост наменети за превоз на
разни течности (танкери), растресити товари (руда, јаглен, овошје), бродовиладилници, бродови за превоз на контејнери (Container Ships), бродови за превоз
на возила од патниот сообраќај (Roll-on/Roll off Ships, Trailer Ships), бродови
траекти (Ferry Boats) за превоз на железнички возила, влекачи и др.12
На подрачјето на поморскиот сообраќај и транспорт вкупната носивост
на бродовите за превоз на нафта и масовна стока достигна една третина од
вкупната тонажа на светската трговска флота.13
Современите контејнерски бродови можат да постигнат брзини од преку
30 миљи на час, а останатите бродови-танкери и други од околу 20 миљи на час.
За да може да се намали времето на задржување при натоварот и
истоварот, некои бродови имаат вградени дигалки со што исто така се
намалуваат трошоците за превоз.
Современата механизација и развојот на мултимодалните системи на
транспорт придонесоа задржувањето на бродовите во пристаништата
значително да се намали (на околу 20% од вкупното време на превоз), што
овозможува бројот на патувања на бродовите да се зголеми за три пати во однос
на класичните транспортни технологии.
Во технолошки смисол посебна специфичност на поморскиот (и
речниот) транспорт е дека тој не може да реализира комплетна транспортна
услуга „од врата до врата“ (со исклучок на ретките превози пристаништепристаниште). Затоа развојот и специјализацијата на бродовите, односно
поморскиот транспорт условува и поттикнува потполно нови кооперативни
односи со сите носители на транспорт.
Според географската положба, пристаништата можат да бидат: морски,
речно-морски, речни и езерски.
Според намената постојат пристаништа за претовар, за натовар и истовар
на товар од соодветни складишта за специјални товари, односно за влегување и
излегување на патници, терминали на мултимодалниот транспорт и др.
Во новите услови, пред пристаништата се поставуваат потполно нови
технолошки барања. Кај примената на нови технологии, покрај измената на
обликот на организација, се менува, односно се зголемува гравитационото
подрачје.
Затоа важните промени во структурата на транспортот и стопанството,
посебно во поморскиот транспорт, бараат непрекинато прилагодување на
пристаништата како во технички така и во организациски поглед.
Во пристаништето и во неговото гравитационо подрачје потребно е да се
обезбедат услови за остварување на интеграција на транспортни вериги без
оглед дали се работи за традиционална или мултимодална технологија на
транспорт.
Видовите на товар и видовите на пакување коишто се јавуваат во
транспортот упатуваат на употреба на специјализирани транспортни и
12
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пристанишно-претоварни технологии и на воспоставување на современа
организација на работа и организација на транспорт. Количината и структурата
на товарот во сообраќајот преку одредени пристаништа зависи од:14
 големината на индустриското производство и потрошувачката во
гравитационото подрачје на пристаништето;
 техничката опременост на пристаништето;
 поврзаноста на пристаништето со современи сообраќајници;
 бројноста и фреквенцијата на бродски линии со коишто е поврзано
пристаништето во прекуморските земји.
Развиениот внатрешен промет и развиеноста на пристаништата како
крајни точки на тој промет се силни чинители на стопанскиот развој и
претставуваат голема предност за развој на националното стопанство, посебно
за неговото успешно вклучување во меѓународната стокова размена.
Пристаништето, заедно со неговата трговска морнарица, овозможува на
националното стопанство големи предности за неговото вклучување во
меѓународната трговска размена.
Сето ова бара развој на нови дејности, постоење на специјализирани
транспортни, шпедитерски и други дејности.
Кога се разгледуваат развојните тенденции во интерконтиненталниот
поморски сообраќај, треба да се има во предвид дека постојат значајни разлики
во поглед на можноста за примена на поедини транспортни средства и
технологии.
Така, европското копно има истакнати карактеристики кои овозможуваат
опслужување на континентот со помош на поморскиот сообраќај.
Многубројните длабоки заливи обезбедуваат многу поволни услови за развој на
поморскиот сообраќај и овозможуваат навлегување на поморските превозни
средства до средината на континентот. Најголемите пристаништа во Европа
лоцирани на север, запад и југ се наоѓаат во близина на големите индустриски
центри. Поволната положба на Европа во врска со поморскиот сообраќај уште
повеќе ја олеснува големиот број на пловни реки и канали. Пловните реки
претставуваат погодни приклучни врски за директно опслужување на
најважните индустриски центри на европското копно.
Покрај тоа, Суецкиот канал овозможува значително скратување на
поморските врски на Европа со истокот.
Поморските пристаништа на крајбрежјето на Црното море, Балтичкото
море и пристаништа на северните крајбрежни подрачја на Азија во сообраќајногеографска смисла се наоѓаат воглавно на периферните подрачја кои се
оддалечени од најзначајните индустриски центри. Положбата на пловните
патишта во оваа област не е особено поволна. Од тие причини, внатрешната
пловидба не е во состојба да обезбеди ефтин превоз на масовна стока на
значајните индустриски центри.
Северноамериканскиот континент со своите огромни пространства ни од
далеку не може да се опслужува со поморски сообраќај како европскиот. По
отворањето на поморскиот пат преку Сен Лоренс обезбедена е можност за
влегување на поморските бродови длабоко во среднозападните подрачја на
Соединетите Американски Држави.
Африка во однос на поморскиот сообраќај е во многу понеповолна
положба од Европа и Америка.
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Ако светското стопанство односно меѓународната размена ја гледаме од
сообраќајно-стопански аспекти, можеме, без сомнение да констатираме дека
поморската пловидба претставува на главните правци еден од најзначајните
видови на радијален долголиниски транспорт во светот. Во врска со ова
потребно е да се укаже на еден од основните принципи на науката за
сообраќајот која гласи:15 „Должината на сообраќајните линии и нивната густина
се во тесна меѓусебна врска т.е. тесна меѓусебна корелација и тоа во смисол
дека густината на мрежата на поморските линии се намалува со зголемувањето
на нивната должина“.
Малата густина на поморските линии во долголинискиот сообраќај може
да се образложи со фактот дека бродовите на долгите поморски линии
застануваат само во мал број на големи морски пристаништа.
Оваа тенденција уште повеќе доаѓа до израз по воведувањето во
сообраќај на поголем број супертанкери, бродови за превоз на стока во
растресита (ринфузна) состојба и специјализираните бродови за превоз на
контејнери кои заради недостатокот на соодветна опрема и постројки за брз
натовар и истовар влегуваат во мал број на пристаништа.
Во споредба со останатите видови, поморскиот сообраќај го
карактеризираат следните предности:16
 неограничена пропусна способност која практично се сведува на
преработувачката способност на морските пристаништа;
 мала потрошувачка на гориво и мали трошоци на енергија;
 отпорите на движење се значително помали отколку во копнениот
транспорт;
 при превози на поголеми растојанија трошоците за превоз се пониски
отколку кај другите видови на транспорт;
 со користење на бродови со голема носивост се обезбедува висока
производност на работа на работниците во споредба со другите видови
на транспорт;
 производноста на работа е 5-6 пати поголема отколку кај железничкиот и
речниот транспорт, а трошоците за превоз се просечно 2-3 пати помали
отколку кај овие видови транспорт; и др.
 Недостатоци на поморскиот транспорт се:
 зависност од природно-географските и навигациските услови (ветер,
бранови, плима, осека, магла и други климатски фактори); и
 неопходност од изградба на сложени и скапи пристанишни постројки.
Се смета дека на кратки растојанија (помали од 500 миљи) не можат да
дојдат до израз сите предности на поморскиот транспорт (на пример можноста
за користење на бродови со голема носивост со големи брзини и сл.).
1.2.2. ПАТЕН СООБРАЌАЈ
За прв пат возило со две тркала се јавува во четвртиот век пред нашата
ера.
Во 1764 година Кињо конструирал возило на парен погон чија брзина на
движење изнесувала само 5km/h, со носивост од 2,5kN.

15
16

Ibidem, p. 65.
Ibidem, p. 66.

Првото возило со мотор со внатрешно согорување го контруирал Маркус
во 1875 година, а првиот автомобил од современ тип Даимлер во 1885 и Бенц во
1886 година.17
Во подрачјето на патниот сообраќај постигнат е голем напредок со
развојот на автомобилската индустрија. Тоа се должи, пред се, на изградбата на
голем број модерни патни сообраќајници заради задоволувањето на потребите
од брз транспорт на стока и патници.18
Голем придонес на развојот на автомобилите дале Германците Дизел и
Ото, чии мотори се одржале се до денес.
Нова етапа во усовршувањето на автомобилите настанува со
пронаоѓањето на пневматската гума во 1890 година чиј пронаоѓач е Данлоп. Од
тогаш, а особено по првата светска војна доаѓа до голем развој на патниот
сообраќај.
Патниот транспорт како јавен сообраќај започнува да се користи на
почетокот од XX век. Производството на автомобили во Европа воглавно било
концентрирано во Франција и Германија. Во 1905 година започнува
производство и во САД, така што веќе во 1914 година поголемиот дел од
светското производство на автомобили било концентрирано во оваа земја.
Во Русија производството на автомобили започнало исто така на
почетокот на XX век, но овде патниот транспорт се развивал многу бавно.
На почетокот на првата светска војна во Франција имало околу 100000,
во Англија околу 200000, во САД околу 1300000 автомобили, а во Русија само
околу 9000, од кои поголемиот дел биле патнички автомобили.19
Во зависност од стопанскиот развој, енергетското богатство, силината на
автомобилската индустрија и состојбата на патната мрежа се зголемувал и
бројот на автомобили во поедини земји. Пред втората светска војна САД
располагале со околу 30 милиони возила од патниот сообраќај, а веќе денес
светскиот возен парк достигнува до неколку стотини милиони возила.
Благодарение на предностите на патниот сообраќај во однос на другите
видови јавен сообраќај, на неговиот развој се посветува големо внимание скоро
во сите земји.
Во САД учеството на патниот сообраќај во 1960 година (изразено во tkm)
изнесувало 20% од сите превози извршени во земјата со сите видови на
транспорт, во Германија 21%, во Франција 27% и во Англија 46%.20
Патниот сообраќај можеме да го поделиме:21
 според намената на: јавен и за сопствени потреби;
 според територијалните особености на: внатрешен и меѓународен; и
 според начинот на организација на: линиски, слободен и сл.
Во однос на другите видови внатрешен транспорт во рамките на една
земја или регион патниот сообраќај има низа предности што го истакнуваат на
транспортниот пазар без оглед на степенот на развиеност на железничката
мрежа, пловните патишта и сл. Тоа се:22
 патниот сообраќај може да извршува превоз директно меѓу
производствените и потрошувачките центри. Овие можности го чинат
17
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еластичен и прилагодлив на широк радиус на дејствување, па му даваат
низа општествено-економски предности во организацијата и
остварувањето на транспортните услуги;
 висока маневарска способност при извршувњето на превозот на стока;
 можност за реализација на превозот непосредно „од врата до врата“ и
непосреден контакт со корисниците;
 во многу случаи, во споредба со другите видови на транспорт има
поголема брзина на доставување на стоката (често непотребен
меѓупретовар и дополнително складирање), што има за последица
помало „растурање“ на стоката;
 релативна едноставност на коритење на патниот транспорт и големите
можности за вршење на дополнителни услуги на клиентите (отпрема,
допрема со одржување на квалитетот на стоката, можност за поседување
на сопствена механизација за операциите на натовар и истовар, итн.);
 релативно мали инвестициони вложувања потребни за задоволување на
дадените облици на превоз, односно видовите на транспортни услуги;
 пократок пат на превоз на стока во споредба со железницата;
 висока мобилност (којашто овозможува брзо пристигнување на
неопходен број возила на одредено место);
 во однос на другите видови на транспорт има мал обем на
експлоатациони трошоци врзани за почетно-завршните операции;
 побрза испорака на стока во однос на железничкиот и водниот сообраќај,
што овозможува намалување на потребите од обртни средства на
примачот на стоката, неопходните залихи во материјал и гориво;
 можноста за организирање на превоз на стока во мали количини
овозможува на примачот на стоката намалување на потребните обртни
средства и складишни површини; и др.
Патниот транспорт располага со специјални возила за превоз на
одредени видови на стока (мебел, конфекциска стока, течности, градежен
материјал, др.), каде стоката не бара посебно пакување, па со тоа се постигнува
заштеда во амбалажа и пакување.
Денес во голем број на земји (и кај нас) преовладува форма на
транспортно опслужување со користење на возни паркови за сопствени
потреби.
Покрај наброените предности, патниот транспорт има и низа
недостатоци, заради кои, од аспект на економичноста, отстапува место на
останатите видови на транспорт, а тоа се:23
 голема потрошувачка на гориво по единица превоз (денес многу важно
во услови на енергетска криза);
 во однос на поморскиот, речниот и железничкиот транспорт висок
коефициент на односот сопствена тежина на возниот парк спрема масата
на превезената стока (однос тара-нето);
 ниска продуктивност на работа;
 ниска ефикасност на искористување на погонската снага; и
 висока цена на превоз во споредба со железничкиот, речниот, цевниот и
поморскиот транспорт посебно на подолги релации.
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Гледано од општствен аспект, почитувaјки ги наброените предности и
недостатоци, многу сообраќајни експерти сметаат дека најпогодна сфера за
користење на патниот сообраќај претставува:24
 превозот на стока на кратки растојанија и испорака од производителот до
железницатата или пристаништето;
 превозот на брзорасиплива и скапоцена стока на подолги растојанија; и
 извршувањето на превозите врзани за опслужување на меѓупогонските
процеси во индустријата, градежништвото, земјоделството и
микродистрибуцијата кај стоково-дистрибутивните центри.
Патниот транспорт има широки можности за превоз, а посебно е погоден
за брз превоз на парчеста и масовна стока на кратки и средни растојанија меѓу
местата на натовар и истовар во т.н. превози „од врата до врата“.
Во такви услови одредени трошоци се помали во споредба со
железницата (исклучувајќи го превозот „индустриски колосек – индустриски
колосек“). Следна карактеристика е подготвеноста за превоз во секој момент во
различни патни услови.
Негови предности се уште: брз превоз на поголеми групи на патници со
автобуси на кратки и средни растојанија со ниски единечни трошоци, голема
фреквенција на возење при релативно мал интензитет на превоз, лесна измена
на трасата на возење, брз превоз на поединечни патници или мали групи со
патнички автомобили на произволни растојанија (...).
Благодарение на своите технолошко-економски особености и општите
услови на развој на стопанството, во последните 3-4 децении патниот транспорт
во голем број на земји ја надмина железницата.
И во товарниот сообраќај дојде до структурни промени. Стоката којашто
претставуваше класичен предмет на транспорт на железницата (железо, јаглен,
челик и сл.) се повеќе се превезува со средства од патниот сообраќај.
Меѓутоа, последниве години многу аспекти во поглед на стопанските и
општествените односи во Европа суштински се изменија. Сообраќајот и
стопанството подлежат на се посилен притисок во поглед на поскапувањето на
нафтата, луѓето се сè пооптоварени, нивната средина се позагадена.
Ова наведува дека мора да се бараат поинакви и порационални решенија,
коишто ги налага енергетската ситуација, со паралелно решавање на
проблемите во поглед на заштитата на човековата околина. За патниот
сообраќај ова значи поголема кооперација со останатите носители на транспорт,
посебно со железницата со реализација на комбиниран превоз.
Понудата на комбиниран превоз „од врата до врата“ со вклучување на
патниот и железничкиот превоз се повеќе ќе добива на значење.
Сообраќајот во целина мора да има поголем респект кон човековата
околина. Човекот е се помалку подготвен да трпи бучава и загадување на
околината од секаков вид како и опасностите кои со себе ги носи патниот
сообраќај.
Железницата значително помалку го оптоварува човекот. При
еквивалентен обем на превоз, возилата од патниот сообраќај проведуваат двојно
повеќе бучава од железницата. Освен тоа, научните истражувања докажаа дека
бучавата којашто ја произведуваат возилата од патниот сообраќај не само што е
поголема туку е и понепријатна.
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Железницата ја загадува човековата околина во помала мера посебно
откако парната помина на дизел и електрична влеча. Патничките и товарните
возила со своите издувни гасови, како и отпадот од гумите и сопирачките ја
оптоваруваат човековата околина и до 33 пати повеќе со разни штетни материи.
Железницата бара многу помалку простор. Тоа претставува сообраќајно
средство коешто покажува најголеми заштеди на просторот. Заради
компарација, за еквивалентен обем на сообраќајни услуги потребната површина
во патниот сообраќај на подолги растојанија е три пати поголема, а во градските
центри дури и до 13 пати поголема во споредба со железницата. Покрај тоа, при
превозот со железница се одбегнува проблемот на паркирање на возилата во
градските центри.25
Железницата троши помалку енергија од своите конкуренти. На пример,
за превоз на еден патник на растојание од еден километар возило од патниот
сообраќај троши 2 до 5 пати, а авионот 4 до 8 пати повеќе енергија од
железничкиот сообраќај. Исто така, за превоз на еден тон стока на растојание од
еден километар, камионот троши 2 до 3 пати повеќе енергија од железницата.
На тоа треба да се додаде дека речниот, воздушниот и патниот сообраќај се
речиси 100% упатени на нафтата како извор на енергија, а железницата помалку
од половина т.е. под 50%.26
Железницата претставува и многу посигурен вид на транспорт од аспект
на безбедноста. На пример, во 1978 година во железничкиот сообраќај имало
само околу 0,4% настрадани патници во споредба со патниот сообраќај. При
еквивалентен обем на превоз на патници денес во патниот сообраќај животите
ги губат 30 пати повеќе патници, а повредени има 268 пати повеќе.27
Според тоа, транспортната индустрија е соочена со предизвик да се врати
на поголемо користење на транспортните услуги на железничкиот сообраќај, а
притоа да не се откаже од предностите коишто ги поседува патниот сообраќај
заради големиот степен на неговата еластичност каде што овој вид не може да
се замени со ниеден друг вид на сообраќај.
Патниот и железничкиот сообраќај во услови на енергетска криза се
упатени на меѓусебна кооперација повеќе од било кога до сега.
Мултимодалниот транспорт, кои ги обединува предностите на
железничкиот сообраќај на главните релации на превоз и предностите на
патниот сообраќај на подрачјето на терминалните односно почетните и
завршните превози претставува систем кој ги обединува карактеристиките
односно технолошко-економските особености на овие два вида на сообраќај и
обезбедува значително намалување на потрошувачката на енергија. Оваа
транспортна технологија, којашто се применува во различни облици, како на
пример, контејнеризација или техника на превоз на возила од патниот товарен
сообраќај со транспортни средства од железничкиот сообраќај претставува
најпогодно решение за реализација на транспортната верига „од врата до врата“.
Енергетската криза го зголеми интересирањето за мултимодалниот
транспорт коешто се изразува преку преземање на конкретни мерки за
стимулирање и унапредување на неговиот развој, како на национален така и на
меѓународен план.
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1.2.3. ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ
Како јавен сообраќај железницата се јавува во триесетите години на XIX
век и во краток временски период израснала во водечка транспортна гранка.
До појавата на железницата, во внатрешниот превоз на стока во САД,
Англија, Франција и други земји монополска положба заземаше речниот
транспорт. Меѓутоа, на почетокот на XX век во САД и Франција учеството на
речниот транспорт изнесувало само 1,5 до 2%, а во Англија неговото користење
во превозот на стока било сведено на минимум.28
Во царска Русија, покрај општиот економски заостаток, развојот на
железничкиот сообраќај бил значително побавен од отколку во САД и земјите
од Западна Европа. Вкупната должина на нејзините железнички пруги во 1913
година изнесувала 58,5 илјади километри на коишто се одвивал околу 55% од
тогашниот внатрешен превоз.
Со појавата и развојот на патниот, цевниот и воздушниот транспорт во
поголемиот број земји се забележува процес на намалување на должината на
железничката мрежа. Во периодот од 1916 до 1963 година должината на
железничките пруги во САД е намалена за 60 илјади километри, а во Франција
за последните 40 години за преку 30%. Меѓутоа, и покрај тоа, во внатрешниот
превоз на тие земји железничките превози и понатаму имаат значајно учество.
Така, во 1960 година во вкупниот внатрешен превоз на стока во САД,
железниците учествувале со 35%, во Франција 59%, во тогашна Западна
Германија со 47% и Англија со 34%. Наспроти тоа, во тогашен СССР во истиот
период железничката мрежа е зголемена за околу 60000 километри, така што во
1963 година нејзината вкупна должина изнесувала 130000 километри. Во
осумдесетите години СССР имал мрежа на пруги во должина од околу 142000
километри.
Учеството на железницата во вкупниот превоз во седумдесетите години
изнесувало: во тогашен СССР околу 76%, во Франција околу 40%, тогашна
Западна Германија околу 37% и во Англија околу 24%.
Во 1983 година во наведените земји учеството на железницата во
вкупните внатрешни превози изнесувало: во тогашен СССР 62,9%, во Франција
околу 35%, во тогашна Западна Германија околу 28,3% и Англија околу
13,5%.29
Досегашниот развој на железничкиот сообраќај го карактеризираат три
периоди и тоа:30
 период на развој;
 период на стагнација; и
 период на ренесанса на железницата.
Првиот период, траеше околу 100-тина години и карактеристичен е по
динамичниот развој на железничкиот транспорт. Во тоа време, железничкиот
транспорт претставувал ефикасно средство за побрз индустриски развој, како и
средство за технолошки прогрес. Железницата, во тоа време, значително
придонела кон стварањето на неопходни предуслови за развој на меѓународните
односи и претставувала камен темелник за развој на модената цивилизација. Таа
била авангарда во напредокот во сите области на општествено-економскиот
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живот, а посебно во областа на економијата, техниката и сообраќајната
политика.
Отсуството на конкуренција и сигурноста во побарувачката на
транспортни услуги обезбедувале на железницата монополска положба на
пазарот на транспортни услуги и условиле мешање на државите во нивното
работење и управување.
Од тие причини железницата во тој период занемарувала некои многу
значајни прашања од аспект на стопанисувањето како: поголема продуктивност
на работа, соодветна тарифна и комерцијална политика (...).
Вториот период, т.е. стагнацијата, започнува кон крајот на втората
светска војна, и што е парадоксално, во времето кога со големо темпо започнува
повоената изградба.
По завршувањето на втората светска војна патниот транспорт започнал
интензивно да се развива. Така, железницата на пазарот на транспортни услуги
добива сериозна конкуренција, која во шеесетите години на минатиот век,
посебно во капиталистички развиените земји, добива големи димензии. На
пазарот на транспортни услуги патниот транспорт се повеќе ја потиснувал
железницата. Ваквиот развој кај железницата ги имал следните последици:31
 опаѓање односно стагнација на обемот на превоз;
 зголемување на финансиските загуби; и
 сомнежи во поглед на перспективата за развој на железницата и тоа во
периодот на најголемата експанзија на останатите гранки на
стопанството.
Третиот период, периодот на ренесанса на железничкиот сообраќај
започнува во седумдесетите години на минатиот век. Енергетската криза ги
влошила условите за експлоатација на патниот, а ги подобрила условите за
понатамошен и динамичен развој на железничкиот транспорт. Овој период на
развој на железничкиот транспорт трае и понатаму, а го карактеризираат:32
 коренити промени на мислењата и ставовите на јавноста за идниот развој
на транспортот, посебно железничкиот;
 понатамошен развој на техниката и технологијата на железничкиот
транспорт (поголеми брзини на движење и оптоварување на возовите,
нови транспортни средства и др.); и
 барања за зголемување на заштитата на човековата околина.
Последните години благодарение на светската енергетска криза и
предностите коишто ги поседува железничкиот транспорт, во многу земји доаѓа
до позитивни промени и намалување на трендот на опаѓање на учеството на
железницата во вкупниот превоз.
Во патничкиот сообраќај во 1982 година, во споредба со 1981 година
дошло до незначително намалување на обемот на сообраќај (0,8%). Со
зголемување на обемот на железничкиот патнички сообраќај во земјите на
источна Европа (3,7%) ова намалување е „ублажено“. На подрачјето на
останатите железнички мрежи дошло до поголемо или помало намалување на
патничкиот сообраќај.
Обемот на транспортна работа изразен во тонски километри (tkm), во
сите земји на Европа се намалува, но динамиката на тоа опаѓање е значително
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забавена. Додека намалувањето на остварените тонски километри во 1981
година изнесувало 6,7% во 1982 година истото изнесувало само 2,6%.
Намалување на остварените тонски километри е забележено и на
железничките мрежи на другите големи земји. Така на пример, во САД
намалувањето изнесувало 9%, во тогашен СССР 1%, во Индија околу 7% и во
Јапонија 8%.33
Во последните децении во поголем број на земји присутна е интензивна
модернизација на железницата, која се реализира во повеќе насоки како:34
 укинување на пругите со слаб обем на превоз;
 доградба и комплетирање на железничката мрежа (изградба на нови
пруги и индустриски колосеци);
 концентрација на стоковите операции, изградба и модернизација на
терминали на мултимодалниот транспорт, стокови и ранжирни станици;
 модернизација на техничката база и технологија на основните правци со
примена на автоматизација и современи системи на управување; и др.
Темелно е разгледувана примената на информатиката и автоматизацијата
во областа на системот на производство и продажба на железнички услуги.
Детално се разгледувани прашањата на очекуваниот технички прогрес на
подрачјето на железнички возила и постројки. Во врска со тоа, посебно
внимание е посветено на понатамошното унапредување на технологијата на:35
 автоматска изработка на редови на возење;
 експлоатација на сообраќајот на возови со минимална потрошувачка на
енергија;
 автоматско управување на сообраќајот со возови;
 процесот на работа во ранжирните станици;
 планови за обрт на локомотивите и патничките коли, поделба на
товарните коли како и прашањата на поедини системи за централизирано
управување со товарниот сообраќај;
 развој на мултимодалните системи на транспорт; итн.
Истражувањата извршени во поглед на потрошувачката на енергија
укажале на огромните предности и корист на општествената заедница од
интензивната изградба и експлоатација на железничкиот сообраќај и неговата
кооперација со останатите видови на транспорт.
Меѓународната железничка унија уште одамна (шеесетите и почетокот
на седумдесетите години на минатиот век) утврдила дека идниот развој на
железницата зависи во прв ред од електрификацијата на влечата на возовите,
автоматизацијата и кибернетизацијата на процесите.
Најголемиот број на железнички управи – членки на меѓународната
железничка унија обезбедија опрема за електронска обработка на податоци.
Благодарение на системот за електронска обработка на податоци, посебно на
подрачјето за управување со процесот, значително е зголемена продуктивноста
на железницата.
Посебно последната фаза на развој на ова подрачје т.н. фаза на развој на
чипови и микропроцесори обезбеди предуслови за појава на електронска
револуција и овозможи значително подобрување на квалитетот на производство
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во железничкиот сообраќај со истовремено отстранување на многуте
недостатоци на овој носител на транспорт.
Примената на кибернетика во областа на железничкиот сообраќај
овозможува највисок степен на негова точност. Железничкиот сообраќај
претставува многу доверлив сообраќаен систем кој ги обезбедува сите
неопходни предуслови за автоматизација и висок степен на програмирање.
Меѓутоа, тој има и свои недостатоци, пред се како поседица на крутоста на
системот и комплексниот облик на организација.
Примената на информатика на подрачјето на сообраќајот и продажбата
на услуги обезбедуваат неопходни предуслови за реализација на
револуционерната преобразба во областа на железничкиот сообраќај и
транспорт. Таа на железницата и овозможува подобрување на конкурентската
способност, а со тоа и нејзината положба на пазарот на транспортни услуги.
Конечно, примената на информатиката обезбедува неопходни предуслови за
поквалитетно опслужување на корисниците на овој вид на транспортни услуги,
за изработка на конкурентна понуда на транспортни услуги и за што
попотполно вклучување на железничкиот сообраќај во националните и
меѓународните транспортни вериги.
Примената на телематиката овозможува присуство на железницата во
пристаништата, терминалите односно секаде каде што треба да се задоволат
барањата на корисниците на транспортни услуги.
За да може стоката да пристигне побрзо од испраќачот до примачот,
мора повеќе да се вложува во изградбата на нови и модернизација на постојните
пруги, а особено во уредите за мултимодален транспорт. Исто така, потребно е
подобрување на манипулативните служби, односно натоварно-истоварната
техника и технологија, како и целосно производство на транспортни услуги со
намалување на претоварот и манипулирањето и разни организациони мерки за
рационализација.
Железницата мора уште подобро да комбинира и кооперира со
средствата на останатите видови на транспорт. Во иднина железницата мора
уште потесно да соработува со патниот сообраќај во реализација на сообраќајот
„од врата до врата“. Специфичните предности на железничкиот и патниот
сообраќај мораат уште повеќе да дојдат до израз во корист на стопанството и
општеството воопшто.
Особеностите коишто железничкиот транспорт го чинат попогоден во
споредба со останатите видови се:36
 железничкиот сообраќај практично е независен од климатските и
временските услови бидејќи е способен превозот на патници и стока да
го врши со висок степен на редовност и точност во текот на целата
година, ноќе и дење, без оглед на климатските услови;
 железницата има голема квантитативна способност за превоз, бидејќи
може да превезува големи количини и да совладува големи
оддалечености и нерамномерности во превезувањето;
 квалитативна способност и фреквенција на возење, удобност при
патување (коли за спиење и сл.);
 малите отпори меѓу шините и тркалата и извршувањето на превозите во
долги возови овозможуваат на железницата да оствари висока

36

Ibidem, p. 54.

продуктивност на работа со ниски трошоци на превоз по единица
превозна услуга во однос на патниот сообраќај;
 способност да извршува масовен превоз на работници во околината на
големите градови и индустриските центри;
 способност на масовен превоз во воените превози и снабдувања, за време
на користењето на годишните одмори, кога се случува голема „преселба“
на населението на море односно во туристичките центри;
 можност експлоатацијата на железницата да се врши со примена на сé
поголема автоматизација и кибернетика со што се зголемува безбедноста
во железничкиот сообраќај, што влијае на неговата афирмација на
транспортниот пазар;
 погодност за реализација на различни облици на комбиниран транспорт
на копно (...);
 сама може да реализира транспортен процес кај превозот преку
индустриски колосеци, а во останатите случаи упатена е на задолжителна
кооперација со останатите видови на транспорт, првенствено со патниот
(...).
Железницата е комплетна целина, но истовремено „тешко подвижна“.
Заради тоа во извесен степен е имобилна, нееластична и крута, па често е
принудена да го отстапува местото на другите видови на превоз.
Недостатоци на железничкиот транспорт заради кои тој во многу случаи
го отстапува местото на другите видови на транспорт се: висока цена на чинење
на превозот, поголема потрошувачка на гориво по единица превоз, помала
ефективност во искористувањето на капацитетите отколку во речниот и
поморскиот транспорт.
1.2.4. РЕЧЕН СООБРАЌАЈ
Речниот транспорт е најстар вид на транспорт. Според основните
технолошко-економски карактеристики предодреден е за превоз на масовна
стока со мала вредност која не поднесува големи трошоци и не бара голема
брзина на превоз (јаглен, погонски горива, руда, кокс, дрво, градежен материјал
и житарици). Без оглед на големата густина на сообраќајниците на копно во
развиените земји, речниот транспорт се развива и усовршува со изградба на
канали и модернизација на пристаништата и флотата.
До појавата на железничкиот, речниот сообраќај претставуваше основен
вид на сообраќај во сите земји во светот, па на неговиот развој се посветувало
големо внимание. Посебен интерес за развој на речниот сообраќај владееше од
XVII до средината на XIX век. Во тој период во европските земји започна
изградбата на вештачки реки и канали. Вкупната должина на каналите, во тоа
време, во Франција изнесувала повеќе од 1000 километри. Во Русија градбата на
вештачки водени патишта започнала за време на Петар I, и продолжила се до
половината на XIX век.
Со развојот на железницата темпото на развој и значењето на речниот
сообраќај нагло опаѓа. Така во САД, каде речниот сообраќај заземал
монополска положба, веќе на почетокот на XX век неговото учество во
вкупниот превоз опаѓа на 1,5%. Слично се случило и во Англија и Франција.37
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Кон крајот на XIX и почетокот на XX век внатрешните водени патишта
се развиваат во Германија кога е завршен каналот меѓу реките Рајна и Елба т.н.
Средногермански канал.
Голем дел од индустриите на голем број на земји во минатото бил
лоциран во непосредна близина на речните патишта, а нивниот технолошки
процес прилагоден кон условите за прием на суровини и гориво, како и отпрема
на сопствените готови производи со речен транспорт, што имало огромно
значење за зголемување на улогата на речниот транспорт.
По завршувањето на првата светска војна во повеќето земји се јавува
тенденција за развој на речниот сообраќај заради големите економски потреби
за превоз.
Во 1931 година преку внатрешните водени патишта во САД (не сметајќи
го учеството на големите езера) превезени се 180 милиони тони стока и
остварени 9,2 милијарди тонски миљи, додека во 1962 година превезени се 418
милиони тони стока и остварени 135 милијарди тонски миљи. Учеството на
речниот транспорт во 1963 година во вкупниот промет на стока во САД
изнесувало 9,3% спрема 1,5% на почетокот на XX век. Слична е состојбата и во
европските земји. Учеството на речниот сообраќај во 1960 година во Франција
изнесувало 17%, во тогашна Западна Германија 28%, а во Холандија повеќе од
50% од вкупниот број извршени превози изразени во тонски километри (tkm).
Во периодот од 1956 до 1961 година во САД, при намалувањето на
превозот со железница од 10%, превозот со речен сообраќај се зголемил за 111%
(во tkm).38
Во 1983 година учеството на речниот транспорт изразен во тонски
километри (tkm) во вкупниот превоз на стока изнесувал 4,8% во тогашниот
СССР, 5% во СР Германија, додека во Холандија преку 50%.39
Во повеќето Азиски и Африкански земји најголемиот обем на масовен
превоз на стока во внатрешниот промет се одвива по пловните реки. Речниот и
каналскиот сообраќај е многу развиен во индустриски развиените земји како
што се Белгија, Холандија, Франција, Германија, односно секаде каде што
постојат географски услови.
Во светот сеуште се градат канали наменети за пловидба, како и канали
коишто ги поврзуваат пловните реки и езерата.
Меѓу најпознатите канали коишто поврзуваат повеќе езера спаѓа
системот на канали во САД и Канада. Со тие канали Атланскиот океан преку
реката Сен Лоренс се поврзува со Големите езера (на североисточниот дел на
САД). Така Чикаго стана поморско пристаниште иако од океанот е оддалечен
3500 километри.
На сличен начин Хамбург стана едно од најголемите поморски
пристаништа иако од морето е оддалечен околу 90 километри.40
Во речниот транспорт, слично како и кај останатите видови присутна е
модернизацијата којашто се огледа преку зголемување на силата на бродовите,
зголемување на брзината и носивоста, воведување на радарска контрола за
сигурност на пловидбата, се градат пристаништа и истите се опремуваат на
најсовремен начин заради забрзување на операциите на натовар и истовар, а се
воведуваат и други мерки на современата техника и технологија на транспорт,
претовар и складиштење на стоката.
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Најзначајни технолошко-економски својства на речниот транспорт се:41
 висока, а во многу случаи практично неограничена пропусна способност
на пловните патишта;
 помали отпори при движењето на бродовите во однос на отпорите
коишто се јавуваат при движење на средствата што се движат по копно,
што обезбедува поефикасно користење на уредите и помала
потрошувачка на гориво по единица превоз;
 во споредба со копнениот транспорт има значително поголема носивост
на возниот парк, што условува помал број на оперативен персонал по
единица превоз и можност за поширока примена на високопроизводна
механизација при натоварот и истоварот;
 во однос на железничкиот и патниот сообраќај, значително помал
коефициент на односот сопствена тежина на возниот парк и неговата
носивост;
 помало количество на потрошен метал по еден тон носивост на возниот
парк (...).
Основните недостатоци на речниот транспорт коишто ја ограничуваат
сферата на неговата примена се:42
 зависност од географската поврзаност на речната мрежа;
 зголемени растојанија на превоз во споредба со другите видови на
транспорт заради неповолниот географски распоред на речната мрежа;
 разновидност на условите на експлоатација на поедини делници и
менување на тие услови во текот на навигацијата;
 помали брзини во однос на другите видови на сообраќај, посебно при
разни климатски услови; и
 постоењето на разни сезонски застои во експлоатацијата (мраз, суша и
сл.).
1.2.5. ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ
Воздушниот сообраќај започнал да се развива на почетокот на овој век.
Посебно значење има во превозот на патници, додека во превозот на стока
сеуште има скромна улога. Заради високата цена на превоз, погоден е за
транспорт на најскапа брзорасиплива стока, а исто така и за транспорт на стока
во реони и пунктови тешко достапни на останатите видови на сообраќај.
Интензивниот развој на патничкиот воздушен сообраќај продолжува
меѓу првата и втората светска војна, а линискиот воздушен сообраќај од 1926
година се воведува во многу земји. Последните децении значително се
зголемија брзините на авионите и должините на директните летови, а со
усовршување на комуникациските средства и изградбата на современи
аеродроми овозможено е полетување и слетување во сите временски услови.
Развојот на авионот како транспортно средство секогаш зависеше од
елементите на техниката (брзина, снага и големина) и економските интереси
(носивост, цена, искористеност и др.). Затоа се градеа авиони за кратки, средни
и долги линии.43
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Динамичкиот развој на воздушниот сообраќај овозможи отворање на
многу подрачја и региони на земјите во развој, кои со интензивно вложување во
градбата на аеродроми успеаа да ја надополнат недоволната инфраструктурна
развиеност на останатите видови на сообраќај.44
По првите авиони, тешки околу 4kN, со еден член на екипажот, денес се
градат авиони на млазен погон коишто превезуваат преку 300 патници, тежат
до 2000kN. Надзвучните авиони имаат брзина поголема од 2500km/h и повеќе од
500 патнички места, а можат да летаат и на висина од 25km. Американскиот
товарен авион од типот Боинг (Boeing B-747 Cargo-naut) има носивост од 50112t товар. Тежината на овие авиони е околу 300kN, а можат да носат 180000
литри погонско гориво.45
Што се однесува до превозот на патници, оваа сообраќајна гранка има
добра перспектива, посебно во земјите со големо географско пространство, како
што се САД, Русија, и др. Така, во поглед на развојот на воздушниот сообраќај,
во светот денес, на прво место се САД.
Организацијата на воздушниот превоз и експлоатацијата на воздушната
флота може да се подели на превоз на патници, превоз на стока и стопанско
воздухопловство. Превозите на патници и стока се организираат како линиски
или слободни (charter - договорени). Линиските можат да бидат
интерконтинентални, континентални и внатрешни.
Значајна предност на воздушниот сообраќај во однос на другите видови
на транспорт е тоа што кај него, трошоците за објекти, уреди и експлоатација на
воздушните линии се неспоредливо помали.
Предности на воздушниот патнички превоз се:46
 голема брзина на превоз на патници и комфор при патувањето;
 разновидност во организацијата на патнички превози;
 пократки воздушни маршрути во споредба со должината на
сообраќајниците на останатите видови на транспорт; и
 економичност на времето на патниците со висок квалитет на услуга.
Како најголеми недостатоци на воздушниот транспорт се сметаат: низок
коефициент на искористување на тежината (околу 25-30%), а исто така и
значително поголемо учество на потрошувачката на гориво по единица
превозна услуга отколку кај останатите видови сообраќај.
Во поглед на идниот развој на превоз на стока кај овој вид на транспорт
постојат две значајни карактеристики, и тоа: динамичен развој на носивоста и
капацитетот на авионите и постојано зголемување на техничката брзина на
авионите, а со тоа и брзината на превоз на стока.
Меѓутоа, користењето на постојните можности во овој вид на сообраќај
зависи како од структурната преобразба на воздушниот транспорт така и од
останатите учесници во транспортната верига. При оцената на идните правци на
развој потребно е претходно да се анализираат меѓусебните влијанија на
многубројните директни и индиректни фактори кои влијаат на овој развој.
Во врска со тоа треба да се разгледаат и решат низа прашања како на
пример:47
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Какви технички, технолошки и организациони решенија можат да се
очекуваат во испраќачко-приемните служби во воздушниот товарен
сообраќај кои треба да овозможат непречено користење на големи
интерконтинентални авиони? и
 Дали идната организација на овие служби ќе биде во состојба да
обезбеди користење на временски заштеди коишто ќе се постигнуваат со
воведувањето на големите авиони (со околу 2,5 до 3 пати поголеми
технички брзини од постојните)?
На овие прашања може да се даде одговор само со рационална
кооперација на сите учесници во транспортната верига.
Разбирливо е дека за експлоатација на овие големи авиони потребни се
многу поголеми аеродроми. Под ова се подразбира зголемување на полетно
слетните патеки, дебелината и квалитетот на нивната бетонска покривка, како и
зголемување на големината и запремнината на складиштата, приклучните
постројки и управните односно приемните згради, кои мораат да бидат
ускладени со потребите на обемот на сообраќај на овие авиони.
Во технолошкиот развој на воздушниот сообраќај посебен квантитативен
скок претставува воведувањето на авиони со широк труп, кои можат да
превезуваат контејнери од 20 стапки. Кај овие видови на презоз посебно
внимание треба да се посвети на намалувањето на задржувањето на авионите на
земја (непродуктивно време) коешто се користи за натовар и истовар на стока
односно контејнери.
Заради многу високата цена на товарните авиони коишто располагаат со
големи превозни капацитети за воздушен транспорт на стока, потребно е да се
обезбедат доволни количини на стока заради максимално искористување на
капацитетите. Разбирливо е дека вакви авиони економски можат да се
експлоатираат само на линии со голема густина на сообраќај, односно со
значајни текови на стока.
1.2.6. ЦЕВКОВОДЕН СООБРАЌАЈ
Користењето на цевниот транспорт на стока отпочнало во втората
половина на 19-от век. Првите цевководи се изградени во САД во 1865 година и
во Русија во 1878, при што не претставувале средства за јавен транспорт, туку
биле само составен дел на производниот процес во претпријатијата за
производство на нафта, со задача за просторно разместување на нафтата од
местата на добивање и преработка, до железничките станици или нафтенопреработувачкиот пунктови лоцирани во непосредна близина.
Првиот нафтовод во САД бил долг само 6,5 км и служел за достава на
нафта од Питхојското претпријатие до блиските железнички станици, додека
првиот нафтовод во Русија, долг 12 km, служел за достава на нафта до
нафтопреработувачкиот центар (Баку).
Со се поголемото производство на кокс (на крајот од 19-от век), се
произведувале и се поголеми количини на гас, кои коксарите морале да ги
превезуваат во други погони на поголеми оддалечености. Истото тоа се правело
и со природниот гас (Италија, Франција, Холандија, СССР).
Гасоводите се градат паралелно со нафтоводите, бидејќи по правило
изворите на гас се наоѓаат заедно со изворите на нафта. Суровата нафта се
отпремува со цевководи од нафтоносните полиња до рафинериите.

Последните години, првенствено со брзиот пораст на производството,
потребата и потрошувачката на нафта, нафтени деривати и гас, доаѓа до брз
развој на цевниот транспорт. Во 1962 година вкупната должина на
магистралниот цевковод во САД изнесувала околу 450.000 km, на кои отпаѓа
околу 12% од вкупните превози (изразени во tkm) извршени со јавен сообраќај.
Делот на вкупниот превоз со цевководи во САД во однос на другите
гранки на превоз (железнички, патен, воден и воздушен сообраќај) во
последните децении изнесува преку 20%.
Русија во 1913 година имала 1100 km цевководи за сурова нафта, а веќе
во 1916 година 20.500 km. Нафтоводот Баку  Бату бил изграден уште во
времето на царска Русија. Советскиот Сојуз изградил бројни нафтоводи кои го
поврзуваат Каспиското море со пристаништата на Црното море, па Каспиското
море со јужните индустриски подрачја на земјата и јужниот Урал. Пред неколку
години се пушти во употреба нафтоводдот кој ќе ги поврзува изворите на нафта
во Азискиот дел на Русија со Западна Европа (Полска, Германија, Шведска).
Тоа воедно претставува и најдолг нафтовод во светот (4200 km).
На Средниот исток најзначаен е Трансарапскиот нафтовод од Абљуиљуа
во Персискиот залив со Сидон во Либан, изграден 1950 година, со капацитет од
15 милиони тони годишно. Изграден е јужноевропски нафтовод од Марсеј до
рафинеријата во Карисруеу со годишен капацитет од 35 милиони тони. Тој
нафтовод се проширува за 100 милиони тони годишно.
Од Женева води нафтовод до Аигла (Швајцарија), потоа до Улма (SRG)
па до Инголштат. Јужноевропскиот нафтовод Трансалпина (TAL), со капацитет
од 25 милиони тони почнува од Трст а завршува во Инголштат. Гасоводот
“Трансаустрија” со капацитет 17 милијарди m3 гас годишно, оди од Русија
преку Чехословачка и Австрија во Италија (Тревисо). Мрежата и капацитетот на
гасоводите во Европа значително се зголемени со изградбата и поврзувањето на
Транссибирскиот гасовод со постоечкиот систем на европски гасоводи.
Нафтоводите најмногу се користат и градат во земјите каде на големо се
произведува нафта и нафтени деривати.
Цевководот има двојна улога како транспортен пат и транспортно
возило. По цевководите се движи само чист товар, додека со другите видови на
транспорт товарот се превезува со возила (камион, брод, вагон, авион итн.), што
влијае на зголемувњето на потрошувачка на енергија и трошоците на превоз
Затоа примената на цевниот транспорт во последните децении се повеќе
се проширува. Со цевководите денес се превезува сурова нафта, нафтени
деривати, гас, вода, јаглен, разни руди, иситнето дрво, разни овошја до местата
на преработување (Калифорнија), пченица (Франција), млеко (Швајцарија),
шеќерна трска до фабриките за шеќер, риба (Русија) и друка стока.
Според исражувањата во САД, трошоците за превоз на нафта и нафтени
деривати по единица превоз се пониски во цевководите во однос на трошоците
по единица превоз со железницата и патниот сообраќај.Односот на просечните
трошоци на железницата и цевниот транспорт е 5:1 при транспорт на нафта и
4:1 за нафтани деривати (трошоците на превоз со патните товарни возила дури
3,5 пати се поголеми од трошоците на превоз со железницата). Како
најекономичен превоз со нафтоводите на копно се смета растојанието од околу
300 km. Трошоците за превоз на нафтата со поморскиот транспорт се
повеќепати поефтини од превозот со нафтоводите. На економичноста на
транспортирањето на течности и други материјали со цевководите влијаат и
други фактори, како што се оддалеченоста на наоѓалиштата на нафта од

рафинериите и од пазарот, можноста за користење на поефтиниот воден пат и
др.
Во поранешна СССР во 1963 година средната цена начинење за
ивршените 10 tkm изнесувала 1,1 копејки, на железницата 3, а во патниот
сообраќај околу 50 копејки.
Најкарактеристични технолошко  економски својства на цевниот
транспорт кои ја предодредуваат економската целисходност на неговото
користење при транспортот на нафтата, нафтените производи и гасот и другите
стоки се:
постојаноста на токот, кој обезбедува редовна достава на нафтата, нафтените
производи и гасот и други товари на примачот;
високиот степен на механизација на работите, која обезбедува значајно
поголема производност на трудот кај другите видови на транспорт;
високиот степен на херметичност на постројките до минимум ги намалува
загубите при транспортирањето;
еднородност на градењето, што обезбедува значајно помало учество на
инвестициони вложувања отколку во железничкиот и патниот сообраќај;
помала потрошувачка на гориво; и
значително ниска цена на чинење на превозот отколку во железничкиот и
патниот транспот22.

1.3. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОИЗВОДСТВО НА
СООБРАЌАЈНИ УСЛУГИ
Во продолжение обработени се Елементите на производство на
сообраќајни услуги: 1) Сообраќајна инфраструктура; 2) Сообраќајна
супраструктура; 3) Сообраќаен интелектуален капитал; 4) Современи
транспортни технологии; 5) Информатички технологии; 6) Деловна
политика на производителот на сообраќајни услуги; 7) Предмети на
сообраќајната индустрија; 8) Финансиски потенцијали на произведувачот
на сообраќајни производи; 9) Сообраќајна екологија; 10) Сообраќајно
право; 11) Образовен систем; 12) Бруто домашен производ; и 13) Останати
елементи.
1.3.1. СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сообраќајната инфраструктура претставува јадро на стопанската
инфраструктура. Сообраќајната инфраструктура ја сочинуваат патиштата,
објектите и уредите коишто се постојано фиксирани за одредено место и кои
служат за производство на сообраќајни услуги и ја регулираат безбедноста во
сообраќајот.48
Инфраструктурата на поморскиот сообраќај ја чинат сите објекти и
уреди постојано фиксирани за одредено место и служат за производство на
сообраќајни услуги и одржувањето на пловноста на патиштата во крајбрежното
море и функционирање на сигналниот систем за безбедност на пловидбата, како
што се: светилниците, крајбрежјето и пристанишните светла, сигналните
ознаки, уредите за магла, радио-фарови и радио-рефлектори (...). Во
48
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инфраструктура на поморскиот сообраќај може да се вброи и радио-службата,
којашто служи за заштита на човечките животи, бродовите, товарот и
патниците, зградите на институциите кои се во функција на одржување и
унапредување на инфраструктурата, како и зградите на поморските
инспекциски органи на морето. Исто така, сите објекти на пристанишната
инфраструктута на пристанишната територија и акваторија припаѓаат на
поморската инфраструктура, како што се: каналите за приод, оперативните
крајбрежја,
пристанишните
канали,
енергетската,
водоводната
и
канализационата мрежа (...). Пристанишната инфраструктура ја чини и делот од
инфраструктурата на железничкиот, патниот, цевниот, поштенскиот и
телекомуникацискиот сообраќај коишто се лоцирани на пристанишната
територија. Во пристанишната инфраструктура, па според тоа и во
инфраструктурата на поморскиот сообраќај, може да се вбројат и
пристанишните складишта, пристанишните терминали, царинските зони, и
делови од стоково-транспортните центри коишто се наоѓаат на пристанишната
територија, а во кои се извршува складиштење и оплеменување на стоката како
и други операции во рамките на пристанишниот, односно поморскиот
сообраќај. И т.н. мостни пристанишни дигалки коишто се фиксирани на
пристанишната територија можат да се вбројат во пристанишна
инфраструктура.49
Инфраструктурата на патниот сообраќај ја чинат сите видови и
категории на патишта вклучувајќи и мостови, вијадукти, тунели, пропусти и сл.,
и уредите постојано фиксирани за одредено место кои служат за производство
на сообраќајни услуги како целокупната сигнализација и уредите коишто
служат за регулирање и безбедност на патниот сообраќај, како и камионските и
автобуските терминали. Во инфраструктурата на патниот сообраќај треба да се
вбројат и зградите со фиксирани уреди кои служат за одржување и сервисирање
на супраструктурата и инфраструктурата во патниот сообраќај.50
Сообраќајниот систем е еден од најважните системи на стопанството на
секоја држава, бидејќи сообраќајот претставува крвоток на секој стопански
организам. Без развиен сообраќаен систем не може да бидат развиени
стопанските и општествените дејности. Кога се анализира развиеноста на
сообраќајниот систем, треба да се има на ум степенот на развиеност на неговиот
технички, технолошки, организациски, економски и правен стратум, и тоа во
сите сообраќајни гранки (поморскиот, железничкиот, речниот, патниот,
воздушниот и телекомуникацискиот сообраќај) како основни (пот)системи на
тој систем.51
Јадрото на сообраќајниот систем и неговите (пот)системи ја чини
сообраќајната инфраструктура (сообраќајници, морски и речни пристаништа,
воздушни пристаништа, цевоводи, постојани и фиксирани уреди на патиштата,
...). Од моментот на проектирање, конструирање, изградба, експлоатирање и
инвестициско и тековно одржување сообраќајната инфраструктура директно
или индиректно, повеќе или помалку влијае на оптимизацијата на сообраќајниот
систем, со тоа што интензитетот на тоа влијание се разликува во поедини
сообраќајни гранки.
Сообраќајната инфраструктура во сите свои стратуми на еден сообраќаен
систем (на пр., една земја) треба да биде компатибилна со соодветните стратуми
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на друг сообраќаен систем, без оглед дали тој друг (на пример, на друга земја) е
на ист или повисок ранг (на пример, регионално-економски интеграции –
Европска унија).52 Компатибилноста на одговарачките стратуми (на пр.
техничкиот стратум на една сообраќајна гранка со техничкиот стратум на друга
сообраќајна гранка) внатре во одреден сообраќаен систем (на пр. македонскиот),
како и меѓу одредени сообраќајни системи (на пр. македонскиот и грчкиот
сообраќаен систем) претпоставува висок степен на унификација,
стандардизација, автоматизација, компјутеризација, информатизација (...).
Компатибилноста на сообраќајните инфраструктури внатре во еден или меѓу
повеќе сообраќајни системи може значајно да влијае на (не)оптимизацијата на
тие сообраќајни системи. Меѓу степенот на компатибилност на сообраќајните
инфраструктури на одредени сообраќајни системи и степенот на нивната
оптимизација постои корелација, односно интеракциска спрега која треба да се
има на ум при анализирањето на поедини стратуми на сообраќајниот систем. 53
1.3.2. СООБРАЌАЈНА СУПРАСТРУКТУРА
Во процесот на производство на сообраќајни услуги, еден од најважните
елементи се средствата за работа. Тие всушност претставуваат сообраќајна
инфраструктура и сообраќајна супраструктура. Проблематиката на
инфраструктура научно се третира околу педесетина години, а на сообраќајна
инфраструктура околу триесетина години, додека проблематиката на
супрастуктура, односно сообраќајна супраструктура до денес не е фрагментно
научно третирана.54 Имајќи ги на ум основните начела при дефинирањето на
сообраќајната инфраструктура, која ја чинат сообраќајниците, објектите и
уредите постојано фиксирани на одредено место кои служат за производство на
сообраќајни услуги и за регулирање и безбедноста на сообраќајот, може да се
каже дека сообраќајната супраструктура ја чинат транспортните и претоварните
средства кои користејќи ја сообраќајната инфраструктура овозможуваат
производство на сообраќајни услуги. Тоа значи дека сообраќајната
супраструктура ја чинат сите подвижни средства за работа кои служат за
манипулирање, превоз и пренесување на предметите за работа во сообраќајот
т.е. товарот, патниците, енергијата и вестите. Или, поедноставено, сообраќајната
супраструктура ја чинат средствата за работа (освен сообраќајната
инфраструктура) кои служат за производство на сообраќајни услуги.
Во процесот на призводство на сообраќајни услуги, освен сообраќајната
инфраструктура и транспортните средства, значајно место заземаат подвижните
претоварни односно механизациски средства. Во овие средства за работа може
да се набројат: дигалките, вилушкарите (...).55
Меѓу транспортните и претоварните средства за работа во сообраќајот
т.е. супраструктурата во поедини сообраќајни гранки, покрај бројните заднички
обележја, постојат и значајни техничко-технолошки специфичности и разлики,
кои имплицираат многу различни причинско-последични односи во
транспортните технологии, организација на транспортните процеси,
економскиот учинок, правните односи т.е. обврски, одговорноста и правата
меѓу учесниците во поедини сообраќајни гранки. Тоа значи дека би требало
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посебно да се специфицираат и транспортните и претоварните средства т.е.
сообраќајната супраструктура по сообраќајни гранки.
Супраструктурата на поморскиот сообраќај ја чинат сите транспортни и
претоварни средства кои служат за производство на услуги во поморскиот
сообраќај, како што се поморските бродови од сите видови за превоз на патници
и товар, но и сите други поморски поморски пловни објекти т.е. влекачи,
пловни дигалки и сл. Секоја пристанишна супраструктура на пристанишната
територија и акваторија припаѓа на поморската супраструктура, а ја чинат сите
подвижни дигалки, вилушкари, конвеери, транспортери, елеватори, средства за
хоризонтално, вертикално, и косо манипулирање со товарот (...).56
Супраструктурата на патниот сообраќај ја чинат сите видови на
транспортни средства кои служат за производство на услуги во патниот
сообраќај, како што се: камионите и сите видови на товарни возила од патниот
сообраќај, автобусите и другите возила за превоз на патници од патниот
сообраќај, како и сите видови на подвижни претоварни средства коишто служат
за манипулирање со товарот во патниот сообраќај. Во супраструктурата на
патниот сообраќај може да се вбројат и подвижните уреди кои служат за
одржување и сервисирање на сообраќајната инфрастуктура и транспортните и
претоварните средства во патниот сообраќај.57
На оптимизацијата на сообраќајниот систем, освен сообраќајната
инфраструктура, битно влијае и сообраќајната супраструктура. Меѓу степенот
на компатибилност на сообраќајните супраструктури на одредени сообраќајни
системи и степени на нивната оптимизација постои цврста интеракциска спрега
за чија компатибилност важат речиси истите законитости како и во случајот на
влијание на сообраќајната инфраструктура на оптимицијата на сообраќајниот
систем.
При разгледувањето на влијанијата на сообраќајната супраструктура на
оптимизацијата на сообраќајните системи во сите свои стратуми, треба да се
има на ум и степенот на развиеност на современите облици на манипулирање и
транспорт на стока (на пр., RO-RO, LO-LO, RO-LO, LUF58, FO-FO, Huckepack и
Бимодалната технологија) и нивното (не)влијание на оптимизацијата на
сообраќајниот систем – локалниот, националниот и повеќенационалниот. Од
сите учесници во сообраќајниот систем примарна улога може да одиграат
организаторите на транспортните процеси (шпедитери) кои ги следат, познаваат
и користат сите современи транспортни технологии и кои притоа може да
влијаат на рационалната експлоатација и одржување на сообраќајната
инфраструктура и супраструктура. За да може организаторите на транспортните
процеси позитивно да влијаат на оптимизацијата на сообраќајните системи, тие
треба да ги познаваат освен сите предности и недостатоци на современите
транспортни технологии, и техничките, технолошките, организациските, и
карактеристиките на сите средства коишто ја сочинуваат сообраќајната
инфраструктура и супраструктура.59
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1.3.3. СООБРАЌАЕН ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ
Кога се разгледува работата (работната сила, односно интелектуалниот
капитал) како елемент на производство на сообраќајни услуги правилно е да се
тврди дека тоа е само онаа работа којашто е пласирана на сообраќајниот пазар,
без оглед за кој сегмент од тој пазар се работи: поморско, речно-каналскоезерски, патен, железнички, воздушен, поштенски, телекомуникациски цевен и
жичарски пазар, а не за онаа работа (работна сила) којашто е ангажирана во
процесот на производство на сообраќајната инфраструктура и супраструктура,
иако меѓу тие два процеси на производство, првиот процес се однесува на
производство на средства за работа во сообраќајот, а вториот процес се
однесува на производство на сообраќајни услуги, дејствува цврска
интеракциска спрега. Се чини дека во пракса, речиси е невозможно меѓу тие два
процеси на производство да се одреди цврсто разграничување.60
На сообраќајниот пазар, услуги произведуваат оперативните и креативни
технолози на сообраќајот и сообраќајните менаџери. Тоа се всушност,
интердисциплинарно,
мултидисциплинарно,
трансдисциплинарно,
супрадисциплинарно и плуридисциплинарно образовани, научно усовршени,
оспособени и искусни тимови на технолози на сообраќајот и сообраќајни
менаџери: сообраќајни инженери, економисти, електроничари (...) кои
поседуваат голем квантум на повеќедисциплинани сообраќајно-технички,
сообраќајно-технолошки, сообраќајно-организациски, сообраќајно-економски,
сообраќајно-правни знаења, вештини и способности. Со такви знаења, вештини
и способности сообраќајните менаџери и технолози на сообраќајот, со примена
на бројни сложени постапки, процеси, работи и сл., и со употребата на
сообраќајната инфраструктура и супраструктура, произведуваат сообраќајни
услуги. Квантумот и квалитетот на тие знаења, способности и вештини како и
бројноста и сложеноста на постапките и процесите на производство на
сообраќајни услуги, најдиректно зависи од видот на предметот на превоз, видот
на сообраќајната гранка, видот на манипулацископревозните средства,
далечината на превозниот пат, како и дали се употребува конвенционален,
комбиниран или мултимодален превоз со повеќе или помалку транспортни
технологии (...).61
Работата (работната сила, односно интелектуалниот капитал) како
елемент на производство на сообраќајни услуги сигурно е наважниот елемент
во процесот на производство на сообраќајни услуги. Квалитетната работа е
основна претпоставка и најважен фактор во процесот на производство на
сообраќајни услуги и најдиректно и најинтензивно влијае на безбедноста,
брзината, рационалноста при манупулацијата и превозот на товар и патници. Од
тие причини, на образованието, научното усовршување и постојаното
оспособување на технолозите на сообраќајот би требало да се посвети големо
внимание.
Во прилог на докажување на оваа хипотеза може да послужат некои
аргументи од анализата на производство на (сообраќајни) услуги во поморскиот
товарен сообраќај, а кои се однесуваат само на работата (работната сила) како
елементи на производство на тие услуги. Притоа, треба да се потсети дека
поморскиот товарен сообраќај ги опфаќа дејностите на: поморски превоз (или
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морско бродарство), морските пристаништа (по правило сложувачка и
складишна дејност), поморските шпедитери, поморските агенти, прекуморско
пакување на стоката, контрола на истоварот или натоварот на стоката во или од
бродот, опслужување на бродовите, осигурување на бродовите и стоката во
поморскиот превоз, итн. Непотребно би било да се набројуваат сите струки,
звања и занимања на специјалистите кои директно или индиректно учествуваат
во производство на услуги во поморскиот товарен сообраќај. Сигурно се
ангажирани повеќе стотини специјалисички струки во тој процес, но неспорно е
дека најважни се: сообраќајната техника, сообраќајната технологија,
сообраќајната организација, сообраќајната економија, и сообраќајното право.
Исто така значајни се и овие струки: психологија, социологија, филозофија,
информатика, географија, ветерина, градежништво, бродоградба, машинство,
електротехника, компјутерски науки, хемиско инженерство (...).62
Шема 1: Текови на сообраќајниот интелектуален капитал
СООБРАЌАЕН ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ

ФИНАНСИСКИ
КАПИТАЛ

ЧОВЕЧКИ
КАПИТАЛ

СТРУКТУРЕН
КАПИТАЛ

ПОТРОШУВАЧКИ
КАПИТАЛ

Извор: Zelenika, R.: „Multimodalni prometni sustavi“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
Rijeka, 2006, p. 118.

1.3.4. СОВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ
Мултимодалните транспортни оператори речиси секојдневно во
соодветни одговарачки комбинации ги употребуваат современите транспортни
технологии. За да можат правилно да ги употребуваат, тие мораат да ги
познаваат сите елементи, стратуми, предности и недостатоци на тие технологии
и тоа:63
1. Палетизацијата;
2. Контејнеризацијата;
3. RO-RO транспортната технологија;
4. LO-LO транспортната технологија;
5. RO-LO транспортната технологија;
6. FO-FO или LASH транспортната технологија;
7. Huckepack транспортната технологија; и
62
63

Ibidem, p. 102.
Ibidem, p. 487.

8. Бимодалната транспортна технологија.
1.3.5. ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ
Факт е дека ниеден сообраќаен производ во било кој процес на
сообраќајната индустрија не може да се произведува без информации како
подршка и потпора во таквите процеси. Исто така факт е дека информацијата е
производ на информатичките технологии. Според тоа, се поставува прашањето:
Што се информатичките технологии? Не влегувајќи широко и длабоко во
елаборирање на поимот информатички технологии би можело да се каже дека
информатичките технологии претставуваат систем на интелегентни,
автоматизирани, информатизирани, телекомуникациски (...) постапки кои
овозможуваат производство, меморирање, дистрибуција и размена на
информации меѓу сообраќајните субјекти во сообраќајните системи. Таквите
постапки ги овозможуваат сообраќајно-информатичките системи со своите
потсистеми, елементи и компоненти (...).64
Во сите компании коиште активно се вклучени во производство на
сообраќајни производи, информатичките технологии овозможуваат афирмација
на квалитативните, односно недопирливите параметри на успешност на
работењето: задоволство на купувачот, корисникот и потрошувачот на
сообраќајни услуги; соодветна поврзаност на сите партнери во процесите на
производство на сообраќајни производи; проверка на квалитетот на
сообраќајните производи, корпорацискиот имиџ, организациската култура и
организациската клима; задоволството на вработените во сообраќајот (...), што
сообраќајните менаџери и специлизираните сообраќајни стручни лица мораат да
го имаат на ум освен квантитативните показатели на успешност на работењето
(т.е. показатели на ликвидноста, задолженоста, активностите, економичноста,
профитабилноста, инвестирањето,...).65
Информатичките технологии значајно влијаат на успешноста на
работењето на сообраќајните компании, а таквите влијанија се огледаат во
следното:66
 Информатичките технологии на сообраќајните менаџери правовремено
пружаат квалитетни информации врз основа на кои тие може да
донесуваат научно основани деловни политики и подполитики:
кадровска, производствена, пазарна, финансиска и развојна политика и
на соодветен начин да ги операционализираат;
 Информатичките технологии овозможуваат вградување на информации
во сите сообраќајни производи, со што се зголемува квалитетот на
таквите производи;
 Информатичките технологии овозможуваат не само вградување на
информации во постојните сообраќајни производи туку исто така и
иновирање, стварање, развивање на потполно нови сообраќајни
производи;
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Информатичките технологии овозможуваат успешно комуницирање меѓу
деловните партнери во сообраќајните индустрии, на пример: електронска
трговија, електронско плаќање, телеконференции (...);
 Информатичките технологии директно влијаат на брзината, безбедноста
и рационализацијата на процесите на производство на сообраќајни
производи. Тие овозможуваат: намалување на трошоците на работењето,
модернизација на производствените процеси, рационално користење на
производствените ресурси, ефикасно управување со сообраќајните
потенцијали и ресурси, донесување на вистински деловни услуги, брзо и
ефикасно прилагодување на барањата на пазарот, јакнење на
конкурентските предности (...);
 Информатичките
технологии
овозможуваат
дополнување,
дистрибуирање, иновирање и производство на нови сообраќајни знаења и
сообраќајни активности што директно влијае на зголемување на
вредноста на интелектуалниот капитал на сообраќајните компании;
 Информатичките
технологии
овозможуваат
ориентација
на
сообраќајните произведувачи кон купувачите, корисниците и
потрошувачите на сообраќајни производи како и производство според
желби, потреби и барања на поединци;
 Информатичките технологии овозможуват успешно и ефикасно
дизајнирање на транспортните вериги, транспортните мрежи,
логистичките
вериги,
логистичко-дистрибутивните
вериги
и
логистичките мрежи како и управување со таквите вериги и мрежи (...).
Имајќи ги на ум претходно наведените констатации може да се утврди
дека информатичките технологии сигурно се еден од најважните елементи на
производство на сообраќајни производи кои во спрега со другите елементи на
производство на сообраќајни производи произведуваат синергијски ефекти во
процесите на сообраќајната индустрија и директно придонесуваат на вредноста
на интелектуалниот капитал во сообраќајните компании (...).67
1.3.6. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НА
СООБРАЌАЈНИ УСЛУГИ
Деловната политика на сообраќајните претпријатија: големи, средни и
мали, опфаќа детерминирање на конкретни цели за одредено време, односно
инструменти, начела, средства, акции, соодветни ресурси и потенцијали за
остварување на деловните цели со коишто би се обезбедил раст и развој. Без
конзистентно дефинирана и изградена деловна политика, сообраќајните
претпријатија не можат да остварат стабилност и сигурност во работењето. Не
навлегувајќи подлабоко во елаборирање на деловната политика на
производителот на сообраќајни услуги, оваа политика е можно, со оглед на
функционалната меѓузависност на своите основни активности, да се гледа низ
анализа на нејзините основни потполитики и тоа:68 кадровска политика, пазарна
политика, производствена политика, финансиска политика и развојна политика.
Кадровска политика. Кадровската политика е најважна потполитика на
деловната политика, бидејќи работата, човечкиот потенцијал е најважен,
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основен и речиси единствен елемент на производство на сообраќајни услуги.
Важноста на кадровската политика во работењето, растот и развојот на
производителот на сообраќајни услуги детерминира важни насоки на
парадигмата на оваа политика, на пример: цели, инструменти, начела;
образование, усовршување, оспособување на менаџерите на сите три нивоа
(високо, средно и ниско ниво) (...). Посебно внимание треба да се посвети: на
креативните менаџери (на пр., топ менаџерите како стратези, топ менаџерите за
планирање, топ менаџерите за носење на деловни одлуки и контрола, топ
менаџерите – организаторите на производство на сообраќајни услуги, топ
менаџерите - едукатори на сообраќајниот кадар,...) како носители на работењето
и развојот на сообраќајното претпријатие; на оперативните менаџери (на пр.,
специјализираните менаџери за логистика од сите видови,...), како и на
носителите на продажба, но и специјализираните експерти како оперативни
извршители на поедини видови на сообраќајни и логистички активности (...).
Факт е дека без ажурно знаење, искуство, вештина, мотивираност (...) на
сите вработени во сообраќајното претпријатие нема ефикасност и ефективност
на нивното работење, нема раст и развој, нема успешно сообраќајно
претпријатие ниту успешен логистички оператор во мултимодалниот транспорт.
Пазарна политика (маркетинг). Не навлегувајќи подлабоко во дискусија
за маркетингот како наука, би можело да се каже дека маркетингот во
сообраќајот е збир на планирани, координирани, регулирани и контролирани
активности коишто овозможуваат организација на успешно производство на
сообраќајни услуги. Тоа практично значи дека активностите на маркетингот во
сообраќајот треба да овозможат ефикасно и ефективно производство на
сообраќајни услуги, односно отпрема, допрема на стока (...).
Во детерминирањето на пазарната политика (т.е. маркетингот) на
производителот на сообраќајни услуги би можело да се каже дека сообраќајниот
маркетинг претставува збир на планирани, координирани, регулирани и
контролирани активности со кои во партнерските односи со активните учесници
се поврзуваат сите процеси на совладување на просторните и временските
растојанија со брзи, сигурни и рационални трансформации на материјали,
добра, (полу)производи, репроматеријали (...) од базата на суровини до
потрошувачите, од испраќачот до примачот, од продавачот до купувачот, од
складиште до складиште, од врата до врата, вклучувајќи ги и припаѓачките
информации, а притоа максимално да се задоволат потребите и барањата на
активните учесници во сообраќајните зафати.
Со помош на знаења, активности и постапки треба да се обезбедат
соодветни информации за желбите, потребите и реалните платежни и други
можности на потенцијалните корисници на сообраќајните услуги, а потоа со
промотивни активности желбите и потребите на активните учесници да се
претворат во одредена конкретна побарувачка. Производителите на
сообраќајните услуги односно логистичките оператори треба своите понуди на
услуги да ги прилагодат на побарувачката на потенцијалните коминтенти и со
тоа да ги вклучат во логистичките процеси, логистичките вериги (...).
Во склоп на пазарната политика, сообраќајните претпријатија односно
логистичките оператори би требало конзистентно да ги детерминираат сите
аспекти, сите димензии и сите елементи: пазарни стратегии и планирања,
сегментација на пазарот, пазарниот сплет на феномени, пазарните одлуки,
менаџментот и менаџерите посебно во сегментот на управување со продажбата
на сообраќајните односно логистичките услуги.

Од конзистентноста на детерминираните елементи на пазарната
политика на сообраќајните претпријатија односно логистичките оператори
зависи нивната ефикасност и ефективност, степенот на профитабилност, раст и
развој. Тоа е со причина дека на оваа потполитика и се посветува посебно
внимание, бидејќи пазарната политика претставува основна рамка за
производство на делотворно производство на сообраќајни односно логистички
услуги. Успехот на имплементација на целите, инструментите, начелата,
средствата, промотивните активности (...) најдиректно зависи од степенот на
образование, оспособеноста, искуството, вештините, мотивираноста (...) на
вработените, односно човечкиот потенцијал на сообраќајните претпријатија
односно логистичките оператори.
Производствена политика. Основна мисија на производствената
политика на сообраќајните претпријатија односно логистичките оператори е
перманентно да обезбедат целосно вработување на своите капацитети во
производството на квалитетни и профитабилни услуги. Елементите на
производство на сообраќајни односно логистички услуги се специфични. Прв,
основен, најважен, креативен и иновативен елемент е човековата работа,
човечките потенцијали, човечкиот капитал, нивното знаење, способности,
вештини (...), кои по сите свои специфики и елементи треба да бидат на
повисоко или барем на исто ниво со своите коминтенти, партнери (...). Втор
најважен елемент се информациите, и тоа вистинските информации, на
вистинско место и во вистинско време. Третиот елемент се различните средства
за работа и ресурсите зависно од видот на услугата којашто ја произведуваат
сообраќајните претпијатија односно логистичките оператори.
Основните насоки на производствената политика на сообраќајните
претпријатија односно логистичките оператори се бројни што зависи од
внатрешните и надворешните фактори на организацијата на управување,
организацијата на работа, организациската структура, опсегот и сложеноста на
производствените процеси и целокупното работење од кои најважни се:69 1)
човечките потенцијали (а тоа се сите вработени, оперативните и креативните
менаџери, специјализираните експерти за поедни видови на сообраќајни и
логистички услуги на сите нивоа вклучувајќи го административниот и
техничкиот персонал...); 2) логистичките услуги коишто навистина се
извршуваат или коишто може да се извршат (во материјалното производство, во
подрачјето на трговијата, посебно во меѓународната стокова размена, во
транспортот, во дистрибуцијата, во складиштењето, во системот на
осигурување, во системот на логистичкиот инженеринг...); 3) логистичките
капацитети коишто навистина се користат или може да се користат
(транспортните средства, механизацијата, складиштата, терминалите, стоковотранспортните центри, логистичките центри,...); 4) организирањето на збирен
транспорт при извоз, увоз или транзит; 5) организирањето на брза, експресна
дистрибуција на пакети (во рок од 24 часа да се преземе пратката од испраќачот,
односно да се пренесе од точката на испраќање до одредишната точка и да се
предаде пратката на примачот); 6) понудата и операционализацијата на
целокупниот пакет на логистички услуги по принципот на „логистички
инженеринг“ (во логистичките вериги и логистичките мрежи,...); 7) понудата и
операционализацијата на целокупниот логистички пакет на услугите по
принципот на „логистички реинженеринг“ (во една или повеќе алки и во
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целокупните логистички вериги, логистички мрежи,...); 8) понудата и
операционализацијата на водењето на складиштата, оптималните залихи и
дистрибуцијата на стоката на големите деловни трговски системи (со илјадници
артикли, набавувачи, купувачи, продажни места,...); 9) соодветен финансиски
капитал (којшто ќе овозможи ликвидно работење, вклучувајќи и вложување на
капитал во профитабилните програми на своите партнери во логистичките
вериги, логистичките мрежи,...); 10) соодветен информативен систем (треба да
овозможи меѓу сите партнери во логистичките вериги, логистичките мрежи, но
и електронско работење во најширока смисла на зборовите: електронска
трговија, електронска размена на податоци и информации, електронска размена
на документи, па и вредносни документи..., новите информатички технологии
треба да овозможат развој и афирмација на „интелектуалната логистика“); 11)
производството на услуги по принципите на „зелената логистика“ (максимално
да се заштитат сите природни ресурси од деградација, а пред се луѓето,
животните,...); 12) да се развиваат сите феномени коишто ги опфаќа политиката
на логистичките оператори по принципите на „одржлив логистички развој“ (т.е.
постојано, интензивно, ефикасно и ефективно да се развиваат, но тоа да не се
прави директно ни индиректно на штета на било кој учесник во логистичките
вериги, логистичките дистрибутивни вериги и логистичките мрежи, вклучувајќи
ги секако и сите природни ресурси...).
Производствената политика ги креира сите соодветни претпоставки за
имплементација на сите цели, инструменти, начела, мерки, акции (...) на
кадровската и пазарната политика на сообраќајните претпријатија, односно
логистичките оператори, а со успешно остварување на основната мисија на
производствената политика сообраќајното претпријатие ги ствара основните
претпоставки за детерминирање и остварување на мисијата на својата
финансиска политика.
Финансиска политика. Финансиската политика на сообраќајните
претпријатија односно логистичкиот оператор е една од најважните
потполитики на неговата деловна политика. Може да се каже дека финансиската
политика е паричен израз на деловната политика на сообраќајните претпријатија
којшто има за цел да обезбеди постојано остварување на потребниот
финансиски капитал со максимизирање на финансиските резултати на
работењето.
Имајќи ја на ум основната мисија на финансиската политика, но и
најважните насоки на кадровската, пазарната и производствената политика на
сообраќајното претпријатие би можело да се каже дека финансиската политика
како збир на планирани, координирани, регулирани и контролирани
сообраќајни односно логистички активности (т.е. функции, процеси, мерки,
акции, правила...) коишто се насочени на избор на оптимални решенија на
финансиските стратегии, тактики, планови, инструменти и средства со кои на
рационален начин се остварува деловната мисија на сообраќајните односно
логистичките претпријатија во одреден временски период. Тоа, всушност, значи
дека основната цел на финансиската политика е трајно остварување на
максимален финансиски резултат, којшто би овозможил ликвидно работење,
примерен стандард на вработените, раст и развој на претпријатието. Притоа,
основна задача на креаторите и извршителите на целите на финансиската
политика е изучување и унапредување на финансиските односи меѓу
сообраќајните претпријатија и купувачите и сообраќајните претпријатија и
добавувачите со истовремено пронаоѓање и примена на соодветни мерки на

унапредување на финансиското работење и остварување на мисијата на
сообраќајните и логистичките претпријатија.
Целата финансиска политика на сообраќајните односно логистичките
претпријатија ја чинат повеќе меѓусебно поврзани потполитики, а најважни се
следните: 1) политика за обезбедување на финансиски капитал; 2) политика на
финансиски односи со добавувачите (т.е превозниците, складиштарите,
слагачите, агентите, осигурувачите, извршителите на договорна контрола,
санитарните, ветеринарните и фитосанитарните инспектори, царинските и
другите управни тела...); 3) политика на финансиските односи со купувачите
(т.е. со налогодавачите); 4) девизна политика; 5) политика на амортизација; 6)
политика на пласман на финансискиот капитал; 7) политика на утврдување и
распределба на вкупниот приход и доход (...).
Посебно значаен сегмент на финансиската политика е тарифната
политика во чии рамки треба да се детерминираат: 1) начелата (т.е. вредностите
на услугата, економската политика, профитабилноста на поедини видови на
услуги); 2) поважните видови на тарифи; 3) техниките на тарифирање; 4)
начините на утврдување на цените на услугите (...).
За менаџментот на сообраќајните односно логистичките претпријатија,
односно менаџерите во рамките на финансиската политика посебно е значајно
примерното управување со показателите на успешност и стабилност на
работењето, а особено: 1) показателите на ликвидност (т.е. коефициентот на
тековната, забрзаната и моменталната ликвидност и финансиската стабилност);
2) показателите на задолженост (т.е. коефициентот на задолженост,
коефициентот на сопствено финансирање и коефициентот на финансирање...);
3) показателите на активност (т.е. коефициентот на обрт на вкупниот имот,
коефициентот на обрт на краткотрајниот имот, коефициентот на обрт на
побарувањата...); 4) показателите на економичност; 5) показателите на
профитабилност (т.е. нето и бруто профитна маржа, нето и бруто рентабилност
на имотот, рентабилност на сопствениот капитал); 6) показателите на
инвестирање (т.е. добивка по акција, дивиденда по акција, однос на добивката
по акција и исплатата на дивиденда, односот на цената и добивката по акција,
вкупната рентабилност на акциите, дивидентната рентабилност на акциите).
Финансиската политика, со услов да е конзистентно детерминирана и
перманентно да обезбедува максимални финансиски резултати како последица
на остварување на мисијата на кадровската, пазарната и производствената
политика, ствара основни претпоставки не само за ликвидно работење и
примерен животен стандард на вработените, туку и за постојан раст и развој на
претпријатијата.
Развојна политика. Развојната политика на сообраќајните односно
логистичките претпријатија (т.е логистичките оператори) е петта најважна
потполитика и таа со претходно елаборираните четири потполитики: кадровска,
пазарна, производствена и финансиска политика го заокружува мозаикот на
деловната политика на успешните, организираните, познатите и афирмираните
компании.
Уважувајќи ги и поинаквите размислувања за развојната политика на
сообраќајните односно логистичките претпријатија, би можело да се каже дека
развојната политика е активност на збир планирани, координирани, регулирани
и контролирани активности (т.е. функции, процеси, мерки, акции, работи,
правила...) со кои се одредува основната мисија на раст и развој на
сообраќајното претпријатие којшто се сака и реално може да се оствари во

определен временски период, и со кои се одредуваат стратегиите и тактиките,
инструментите и средствата за остварување на детерминираната мисија во
долгорочниот, среднорочниот и тековниот период.
Развојната политика со своите активности ја детерминира мисијата на
сообраќајното односно логистичкото претпријатие во иднината, ги одредува
развојните насоки, визијата, и тоа:70
1) Краткорочна или тековна развојна политика. Оваа политика се однесува на
развојните насоки на претпријатието за идниот период од една година (...). 2)
Среднорочна развојна политика. Со оваа политика се детерминираат развојните
насоки за идниот период од една до пет години (...). 3) Долгорочна развојна
политика. Долгорочната развојна политика се однесува на развојните насоки на
претпријатието идниот период подолг од пет години. Со оглед дека оваа
развојна политика има статешко значење, таа се однесува на три временски
групи на детерминирање на развојните насоки:71
 првата фаза на долгорочната развојна политика се однесува на развојните
насоки на претпријатието во период од 5 до 25 години;
 втората фаза на долгорочната развојна политика се однесува на
развојните насоки на претпријатието во период од 26 до 50 години;
 третата фаза на долгорочната развојна политика се однесува на
развојните насоки на претпријатието во период од 51 до 100 години.
При детерминирањето на идните развојни насоки на сообраќајните
односно логистичките претпријатија треба да се има на ум фактот дека
веројатноста на остварувањето на целите во иднината е обратно
пропорционална на должината на времето предвидено со одредена развојна
политика.
Најважните цели на развојната политика на сообраќајните односно
логистичките претпријатија посебно оние коишто сакаат да станат примерни
логистички оператори или се веќе тоа, коишто би требало да бидат остварени во
долгорочен или среднорочен плански период, би можело да бидат: 1)
зголемување на продуктивноста на работа со поволен однос на излезите (outputите) во однос на влезовите (input-ите), како на пример, односот меѓу приходите,
нето добивката и просечниот број на вработени; 2) зголемување на
профитабилноста на работењето; 3) зголемување на економичноста; 4)
зголемување на ликвидноста; 5) зголемување на инвестирањето; 6) зголемување
на положбата на пазарот на услуги со поголемо учество на пазарот, подобар
квалитет и пониски цени на услуги, проширување на мрежата и каналите на
пласман на услуги; 7) перманентно воведување на нови и иновирање на
постојните услуги; 8) постојано подобрување на постојната организација на
управување, раководење и работа, како и организациската култура; 9)
усовршување на системот на логистичката мрежа со сопствени и партнерски
деловни единици во сопствената земја и во странство, но со услов системот да
обезбедува успешно и рационално работење; 10) зголемување на степенот на
стручност, способност, вештина, мотивација (...) на вработените, посебно на
креативните и оперативните менаџери; 11) зголемување на материјалниот и
нематеријалниот стандард на вработените; 12) развивање на пазарните
стопанските, демократските, културолошките (...) односи во сообраќајниот
односно логистичкиот деловен систем, но и меѓу партнерите во логистичките
70
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вериги, логистичко-дистрибутивните вериги, логистичките мрежи (...),
развивање на логистичкиот outsourcing (...).
За да може конзистентно да се детерминираат насоките на долгорочната
и среднорочната развојна политика, потребно е претходно со научноистражувачки инструменти да се утврди, односно да се даде оцена на сегашната
состојба на конкретното сообраќајно односно логистичко претпријатие. При
таквото оценување секако треба да се имаат на ум сите поважни внатрешни и
надворешни фактори коишто влијаат на сообраќајното односно логистичкото
претпријатие.
Ако се појде од претпоставката дека одредени претпријатија извршиле
анализа, го утврдиле и оцениле работењето во претходниот и тековниот
среднорочен период, и дека конзистентно ја детерминирале својата мисија на
деловни политики, би можело во рамките на долгорочните и среднорочните
развојни политики да пристапат кон изработка на свои програми и планови за
развој на основните елементи за проекцијата на кадровската политика,
пазарната политика, производствената политика и финансиската политика.
Во насоките на идната развојна сообраќајна кадровска политика би
требало на соодветен начин да се вградат овие елементи: 1) елементите на
влијание на техничко-технолошкиот напредок воопшто, посебно средствата за
работа и технологијата во сообраќајните односно логистичките процеси,
односно логистичките вериги (...); 2) елементите на редовно образование на
кадарот; 3) елементите на образование на кадарот низ работа; 4) елементите на
перманентно оспособување на кадарот по пат на деловни школи,
специјалистички семинари (...); 5) елементите на оспособување на оперативните
и креативните менаџери (...).
Насоките на идната развојна сообраќајна пазарна политика (т.е.
маркетинг) треба да се темелат на следните елементи: 1) елементи на
истражување на сообраќајниот односно логистичкиот национален и
меѓународен пазар, 2) елементи на стратегии и тактики на сообраќајниот
односно логистичкиот извозен, увозен и транзитен маркетинг, 3) елементите на
сплет (микс) на сообраќајни услуги, сплет на цени на сообраќајните услуги,
сплет на пласманот на сообраќајните услуги и сплетот на промоција на
сообраќајните односно логистичките услуги, 4) елементите за сообраќајните
односно логистичките процеси, односно логистичките вериги, логистичките
мрежи (...), 5) елементите на развој на производствената логистика, трговската
логистика, складишната логистика, дистрибутивната логистика, осигурителната
логистика, маркетинг логистиката, менаџмент логистиката (...).
Во насоките на идната развојна сообраќајна производствена политика би
требало на соодветен начин да се вградат овие елементи: 1) елементи на
сообраќајниот односно логистичкиот човечки потенцијал; 2) елементи на
логистичките услуги; 3) елементи на сообраќајните односно логистичките
капацитети; 4) елементи на збирен промет при увоз, извоз или транзит; 5)
елементи за брза и експресна дистрибуција на пакети; 6) елементи на понуда на
логистички услуги по принципот на „логистички инженеринг“; 7) елементи на
понуда на логистички услуги по принципот на „логистички реинженеринг“; 8)
елементи на понудата на водење на складишта, оптимални залихи и
дистрибуција на стока на големите трговски деловни капацитети; 9) елементи на
финансискиот капитал; 10) елементи на логистичкиот информативен систем; 11)
елементи на производство на сообраќајни односно логистички услуги по
принципите на „зелена логистика“; 12) елементите на работењето и развој на

претпријатието како логистички оператор по принципите на „одржлив
логистички развој“ (...); и 13) елементите на развој на сообраќајниот односно
логистичкиот outsourcing (...).
Насоките на идната развојна сообраќајна финансиска политика треба да
се темелат на следните елементи: 1) елементи за обезбедување на финансиси
капитал; 2) елементи на финансиските односи со добавувачите; 3) елементи на
финансиските односи со купувачите; 4) елементи на финансиските односи со
странските добавувачи и купувачи; 5) елементи на амортизација; 6) елементи на
пласман на финансискиот капитал; 7) елементи на утврдување и распределба на
вкупниот приход и доход; 8) елементи на задржана добивка (...); 9) елементи на
сообраќајните тарифи; 10) елементи на показателите на успешност и стабилност
на работењето на сообраќајното односно логистичкото претпријатие (т.е.
показателите на ликвидност, задолженост, економичност, профитабилност,
инвестирање,...).
1.3.7. ПРЕДМЕТИ НА СООБРАЌАЈНАТА ИНДУСТРИЈА
Ако строго научно се изучуваат основните феномени на модерната
сообраќајна индустрија, во која со помош на одредени материјални и
нематеријални елементи се произведуваат високо софистицирани сообраќајни
производи: сообраќајни знаења и сообраќајни активности, тогаш може да се
тврди дека основната мисија на секој процес на производство на сообраќајни
производи е имплементација на сообраќајни знаења и сообраќајни активности
во транспортот и операциите во врска со транспортот и комуникациите коишто
се однесуваат на предметите на сообраќање/транспортирање.72
На прашање што се може да биде предмет на сообраќајната индустрија,
односно предмет на сообраќање/транпортирање, може директно да се одговори:
Предметите на сообраќајно производство, односно предметите на
транспортирање може да бидат разни предмети, товар, стока, живи животни,
палети, контејнери, превозни средства со товар, баржи, патници, енергија,
вести, податоци (...). Тоа всушност, значи дека предмети на
сообраќање/транспортирање се сите материјални и нематеријални предмети кои
може да се превезуваат, пренесуваат, преместуваат од едно на друго место, од
местото на испорака преку местото на разделба (или концентрација) до местото
на прием, со употреба на сообраќајната инфраструктура и сообраќајната
супраструктура на сите сообраќајни гранки, на поморскиот, речниот, патниот,
железничкиот,
воздушниот,
цевниот,
жичарскиот,
поштенскиот,
телекомуникацискиот (...) сообраќај.
Разбирливо е дека предметите на сообраќање/транспортирање не можат
да ги совладаат просторните и временските димензии не само без сообраќајната
инфраструктура и сообраќајната супраструктура туку тоа не е можно и без
другите елементи на производство на сообраќајни производи како без
сообраќајниот интелектуален капитал, без транспортните технологии, без
информатичките технологии, без финансискиот потенцијал како и бројните
останати елементи на производство на сообраќајни производи.
При изучувањето на актуелните феномени на предметите на
сообраќање/транспортирање, како еден од најважните елементи на
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производство на сообраќајни производи, треба да се имаат на ум неколку важни
факти:73
 дека предметите на сообраќање/транспортирање во текот на транспортот,
односно преносот, преместувањето (...) не ги менуваат своите својства;
 дека предметите на сообраќање/транспортирање во текот на транспортот,
преносот, преместувањето (...) не се трошат;
 дека важните обележја на предметите на сообраќање/транспортирање (а
тие обележја може да бидат: дека тие се суви, течни, гасовити,
леснорасипливи, опасни, замрзнати, окрупнети, нестандардно тешки,
нестандардно волуменозни, ..., дека тие се живи суштества, дека тие се
нематеријални,...), по правило ги предодредуваат важните елементи на
производство на сообраќајни производи (...);
 дека предметите на сообраќање/транспортирање ги одредуваат
модалитетите на транспортните вериги и мрежи, логистичките вериги и
мрежи, модалитетите на физичката дистрибуција и логистичката
дистрибуција;
 дека предметите на сообраќање/транспортирање битно и директно
влијаат на брзината, безбедноста и рационализацијата на манипулирање,
транспорт, пренос, преместување (...).
За
да
можат
креаторите,
организаторите,
координаторите,
операционализаторите (...) на процесот на транспортирање, пренесување,
преместување на предметите на сообраќање/транспортирање од едно на друго
место успешно, ефикасно, рационално, профитабилно (...) да ја остварат својата
мисија, тие за секој предмет на сообраќање/транспортирање мораат да ги знаат
сите релевантни податоци и информации, како што се: количината, видот на
пакување, ознаката на амбалажата, трговскиот назив, тежината, обемот,
вредноста, својствата (посебно ако се во прашање опасни материи) итн. Без овие
и други податоци и информации, носителите на транспортните, односно
сообраќајните зафати нема да можат да организираат и операционализираат
брзо, безбедно и рационално сообраќање/транспортирање на различните
предмети на сообраќање/транспортирање.
1.3.8. ФИНАНСИСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ПРОИЗВЕДУВАЧОТ НА
СООБРАЌАЈНИ ПРОИЗВОДИ
Секоја компанија, па така и секое сообраќајно претпријатие во своето
работење мора да поседува соодветен финансики потенцијал. Тоа, всушност,
значи дека мора да располага со одговарачки парични средства, парични
фондови, односно извори на пари.
Финансискиот потенцијал се третира како и секој друг имотен
потенцијал на сообраќајното претпријатие. Во согласност со тоа, управувањето
со финансиски потенцијали се темели на опортунитетни трошоци.74
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Ibidem, p. 114.
Опортунитетен трошок е вредност на жртвуваната алтернатива или вредност којашто би ја
имала употребата на некое економско добро во цели во коишто не е употребена. Се наведува
хипотетички пример: Едно сообраќајно претпријатие произведува два производи А и Б во
ситуација на полна вработеност на производствените фактори. Зголемување на производството
на едниот производ може да се оствари само со намалување на производството на другиот. За да
може да се оствари пораст на производот А, потребно е да се намали производството на
производот Б. Заради тоа, трошокот на зголемување на производството на производот А може
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Финансискиот потенцијал може да се користи за нови вложувања или за
менување на финансиската структура на сообраќајното претпријатие заради
намалување на просечните трошоци на финансирање, односно максимизирање
на вредноста на претпријатието.
Во најтесна врска со финансиските потенцијали на сообраќајните
претпријатија е финансискиот имот, кој ги опфаќа сите облици на ангажирање
на готовина надвор од сопствениот работен процес заради остварување на
економска корист. Во согласност со тоа, финансискиот имот го претставуваат
парите од секој вид (во најширока смисла) како што е готовината, побарувања
за пари коишто се депонирани во банка или во други финансиски институции и
хартии од вредност. Во современото стопанство за плаќање и наплата се
користат: пари, депозитни пари и преносливи хартии од вредност.
Интересно е да се споменат видовите на финансиски имот според една
службена класификација на таков имот, според која финансискиот имот
опфаќа:75
 Пари, односно пари во благајна или депозитни пари;
 Хартии од вредност, коишто може да се систематизираат во две групи:
 како примарни финансиски инструменти,76 односно договорно право
за примање на долг на финансиски имот од други претпријатија, како
што се: побарувања, обврски и главнински инструменти на другите
претпријатија;
 како изведени (дериватни) финансиски инструменти, односно
договорно право на размена на финансиски имот со други
претпријатија по поволни услови, како што се финансиски опции,
променливи каматни стапки и променливи валути.
Финансискиот имот на сообраќајните претпријатија може да биде
долготраен и краткотраен, во зависност од времето на враќање.
Во процесите на производство на сообраќајни услуги и финансиските
потенцијали се значаен елемент на производство на сообраќајни знаења и
сообраќајните активности, бидејќи без овој елемент не би било можно да се
организираат и операционализираат процесите на производство на сообраќајни
производи.
1.3.9. СООБРАЌАЈНА ЕКОЛОГИЈА
Сообраќајот претставува крвоток на општеството, а неговото главно
обележје е луѓето и стоката да се превезуваат слободно на разни начини и со
различни видови на сообраќај.
Но сепак, се побрзиот пораст на сообраќајните активности во товарниот
сообраќај и се поизразените барања за мобилност пред носителите на
сообраќајната политика ставаат низа сериозни проблеми коишто бараат
соодветни стратешки и оперативни решенија.

да се изрази со големината на потребното намалување на производството на производот Б. Така
изразениот трошок се нарекува опортунитетен трошок.
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Zelenika, R.: „Multimodalni prometni sustavi“, op. cit., p. 124.
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Под финансиски инструменти се подразбираат права на идна економска корист од хартиите
од вредност. Или, финансиски инструмент е одреден договор врз основа на кој настанува
финансискиот имот на едно претпријатие и финансиска обврска или главнински инструмент на
друго претпријатие (Zelenika, R.: „Multimodalni prometni sustavi“, op. cit., p. 124.).

Сообраќајот е одговорен за значителен дел од вкупното загадување на
воздухот, а од тоа околу 80% отпаѓа на патниот сообраќај.77 Загадувањето на
воздухот во голема мера има влијание на здравјето на населението и директно
влијае на порастот на трошоците за здравството. Тоа го намалува родот во
земјоделството и предизвикува ефект на стаклена бавча, што го загрозува
квалитетот на живеење во целина.
Непланската
изградба
на
сообраќајната
инфраструктура
и
непочитувањето на плановите за просторно уредување се повеќе го нарушува
изгледот на природната околина. Факторите коишто се јавуваат влијаат на
човековата околина, флората и фауната и рамнотежата меѓу зачувување на
околината и зголемување на потребата за мобилност.
Сообраќајот е извор на бучава и разни вибрации коишто константно
растат со растот на сообраќајот. Во некои подрачја овие пречки се толку
изразени што ја оневозможуваат нормалната работа и животот на населението.
Меѓу 60 и 80 милиони граѓани на Европската унија се изложени на постојан
дневен сообраќај и бука на автомобилите и авионите над општото ниво на
прифатливост од 65dB.78 Сообраќајот, поедини делови на населените места ги
претвори во неприкладни места за здрав живот на човекот, посебно ако во тие
делови се протегаат главните
сообраќајни артерии на автопатиштата,
железничките пруги и аеродромите. Врз основа на тоа загрозен е квалитетот на
живот во поедини делови на населените места.
Екологијата претставува главна тема во последните децении на
дваесетиот век. Учесниците во транспортните, сообраќајните и стопанските
системи стануваат се посвесни за потребата за преземање на соодветни мерки со
кои би се спречило натамошното уништување на природата. Таквите мерки ги
чинат: мерките на ограничување на загадувањето на атмосферата со издувни
гасови и други отровни супстрати, мерките на зачувување на ресурсите како
што се хартија и дрво, мерките коишто се однесуваат на производство на
производи и амбалажа коишто се еколошки прифатливи и ја формулираат
политиката на одржлив развој.79
Неконтролираниот развој на производството и прометот би можел да
доведе до непотребна експлоатација на природните ресурси, па според тоа би
требало во што поголема мера да се применуваат современите транспортни
технологии (посебно RO-RO, Huckepack и Бимодалната технологија) кои не се
онечистувачи на природата во мера во којашто тоа го прават класичните облици
на транспорт. Употребата на повеќе транспортни средства во транспортната
верига го забрзува и рационализира сообраќајот и во исто време ја заштитува
природата и ги минимизира негативните последици на уништување на еко
системот.
Заради совладување на неповолните влијанија на сообраќајот,
еколошкиот фактор нужно мора да биде интегриран во формирањето на
сообраќајната стратегија и политика и тоа низ:80
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Perišić, R.: „Savremene strategije i tehnologije transporta – koridori X I VII, logistika i informatika“,
Institut tehničkih nauka SANU – Beograd i zavod za logistiku, projektovanje i inženjering Translog –
Beograd, Beograd 2002, p. 51.
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Ibidem, p. 50.
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Nikolić. G.: „Multimodalni transport u funkciji uključivanja Hrvatske u Europski promethi sustav“,
Magistarski rad, Rijeka, 2003, p. 151.
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оптимална употреба на постојните капацитети, видови и носители на
транспортот;
 одредување на построги стандарди за допуштеното ниво на загадување
на околината и бучава во сообраќајот;
 поттикнување на развојот на оние видови и облици на сообраќај коишто
во помала мера ја загадуват околината;
 оптимална локација на производствените претпријатија и логистичките
центри.
Потребно е да се постигне рамнотежа во односот меѓу предностите
коишто сообраќајот ги пружа во развојот на стопанството и општеството во
целина и неповолните влијанија кои се јавуваат со неговиот пораст. Тоа воедно
е и гаранција за долгорочност и успешност кон што сообраќајниот систем,
неговата стратегија и политика мораат да тежат. Меѓу предизвиците за идниот
развој на сообраќајниот систем еден од најважните, покрај информатиката и
мултимодалноста е и оној којшто се однесува на интеграција на еколошките
барања и цели.
Табела 1: Емисија на штетни гасови
Вид на превоз
Патнички
Товарен
Сообраќајна гранка
Емисија на штетни гасови
Емисија на штетни гасови
(g/патник/km)
(g/тон товар/km)
CO2
NOx
CO2
NOx
Железнички сообраќај
3
0,01
2,8
0,004
Патен сообраќај
87
0,48
53,0
0,700
Воздушен сообраќај
243
1,63
Извор: Zelenika, R.: „Prometni sustavi –Tehnologija-organizacija-ekonomika-logistika-menadžment“,
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001, p. 79.

1.3.10. СООБРАЌАЈНО ПРАВО
Под сообраќајно право како посебна гранка на правото на единствениот
правен систем се подразбираат правните односи во сообраќајот. Во рамките на
сообраќајното право се проучуваат само специфичните правни односи во
сообраќајот коишто ја отсликуваат природата и карактерот на општественоекономските односи во оваа општествено-економска дејност.
Постојат различни сфаќања, како на пример дека сообраќајното право не
е самостојна гранка на правото. Во рамките на работите од областа на
сообраќајното право најголемо внимание се посветува на проучувањето на
договорите за превоз на лица и стока, а се повеќе и на транспортното
осигурување и работите од областа на шпедицијата.
Се поголемото значење на сообраќајот во современото општество,
доведува до постепено издвојување и осамостојување на поедини сообраќајноправни гранки на правото во рамките на сообраќајното право, како што се
поморското право, пловидбеното право, воздухопловното право, железничкото
право транспортното осигурување, речното право (...).81
Изворите на сообраќајното право се многу разновидни и бројни.
Дуалитетот на изворите на сообраќајното право се изразува воглавно во
81

Пантелић-Вујанић, С., Томић, Н.: „Саобраћајно-транспортно право“, Саобраћајни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2004, p. 22.

истовремено постоење на меѓународни и внатрешни извори на сообраќајното
право.
Специфичноста во поглед на изворите на сообраќајното право е тоа што
за секоја посебна сообраќајна гранка се јавуваат посебни извори на правото.
Оваа појава се забележува во областа на меѓународните и внатрешните извори
на сообраќајното право и од тие причини потребно е да се разгледуваат
поедините извори на сообраќајното право по поедини гранки на сообраќајот.82
Меѓународниот транспорт на стока најчесто правно се регулира со
меѓународни конвенции од мултилатерален карактер, иако не се ретки и
билатералните спогодби коишто имаат помало значење. Меѓу внатрешното и
меѓународното правно регулирање на транспортот на стока не би смеело да
постојат големи разлики. Меѓународните конвенции од областа на сообраќајот
во се поголема мера придонесуваат разликите во националните законодавства
во потполност да се отстранат. Под влијание на правните норми од
меѓународните конвенции за транспортот на стока, се менува и националното
законодавство со нивното прифаќање во внатрешното законодавство.
Според содржината на меѓународните конвенции се разликуваат:83
1. Реглементарни договори, со коишто се овозможува, со согласност на
државите како носители на суверенитетот на својата територија,
реализирање на меѓународен транспорт преку териториите на разни
држави потписнички на конвенциите и меѓународните патишта;
2. Договори за еднообразно регулирање на безбедноста во меѓународниот
сообраќај (на пр., техничките нормативи за возилата и возачкиот
персонал, начинот на обележувањето на возилата и сигнализацијата на
патиштата, начинот на движење на патиштата,...);
3. Конвенции со коишто се регулираат имотните односи во
меѓународниот транспорт на стока. Овде треба да се споменат:
Женевската царинска конвенција за контејнерите од 1956 година,
Бриселската царинска конвенција за привремен увоз на амбалажа од 1960
година (...).
Основните и најзначајни внатрешни извори на сообраќајното право се
законите коишто се донесуваат во сите области на сообраќајот, заради правно
регулирање на разни општествено-економски односи во сообраќајот. Законите
се усвојуваат во областа на организацијата и безбедноста во сообраќајот, но и
заради регулирање на взаемните деловни односи меѓу учесниците во
сообраќајот (по правило единствено за цела земја).84
Покрај големиот број на меѓународни конвенции, закони и подзаконски
акти, како извори на сообраќајното право се поголемо значење имаат и
автономните извори на сообраќајното право. Нивното значење е многу големо
кога се работи за меѓународното сообраќајно право, бидејќи на нив работат
многу меѓународни организации.
Меѓународниот транспорт на стока денес во голема мера е детално
регулиран со соодветни меѓународни конвенции, други меѓународни договори,
меѓународни деловни обичаи, изедначени услови на работење, изедначено
толкување во праксата на најчестите деловни клаузули (...), благодарение на
работата на голем број меѓународни сообраќајни организации.
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Меѓународните сообраќани организации дејствуваат во правец на
отстранување на проблемите во реализацијата на меѓународниот транспорт на
стока и негово соодветно правно регулирање.85
Во сите сообраќајни гранки дејствуваат поголем број на меѓународни
сообраќајни организации.
Меѓународните организации не се бават само со унапредување на
меѓународниот сообраќај, туку и со проблемите на унапредување на сообраќајот
во рамките на една земја, заради взаемна функционална поврзаност на
внатрешниот и меѓународниот сообраќај. Членови на меѓународните
сообраќајни организации можат да бидат држави, национални организации на
транспортери или поединечни меѓународни транспортери директно.
Меѓународните сообраќајни организации најнапред може да бидат:
владини и невладини. Според друг критериум, меѓународните сообраќајни
организации се групираат: од општ (се бават со прашања на сите гранки на
внатрешниот и меѓународниот сообраќај) и специјален карактер (ги проучуваат
проблемите на поедините гранки на сообраќајот). Меѓународните сообраќајни
организации може да бидат од: регионален, континентален и светски карактер.86
1.3.11. ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ
Без образование нема напредок.87 Бројни научни истражувања ја
потврдуваат таквата констатација докажувајќи дека стопанскиот и
општествениот развој зависи најнапред од образованието и науката, во кои
треба континуирано да се вложува бидејќи знаењето е основен стопански ресурс
и креатор на новата економија. Исто така, треба да се истакне и фактот дека
образованите луѓе (коишто поседуваат знаење и имаат способност за примена
на тоа знаење) се сиромашен ресурс и во најразвиените држави во светот.
Образованите луѓе се пофлексибилни и помотивирани, иницираат промени и
полесно се прилагодуваат кон промените, подобро ги користат сознанијата
стекнати со работното искуство и наобразбата, попродуктивни се, дури и кога
со стекнатото образование не стекнале специфични умеења. Улогата на
образованието се огледа во тоа што тоа дава надеж и реално очекување дека е
можно поместување од пониските општествени и стопански нивоа во
повисоките. Издвојувањата за наука и образование секогаш, а посебно во време
на големи промени претставуваат клучен фактор за квалитативно поместување
и прогрес на стопанството. Во врска со тоа, секогаш треба да се има на ум дека
ефектите од вложувањето во образованието не можат да се согледуваат „in
medias res“, нагло, туку постапно. Сознанијата за високата исплатливост на
вложувањата во образованието на човечките потенцијали,88 се гледа
и во процентите од бруто општествениот производ што владите ги издвојуваат
85

Ibidem, p. 24.
Ibidem, p. 25.
87
Неписменоста и полуписменоста се светски проблем. Во денешно време околу 855 милиони
луѓе во светот се неписмени или недоволно писмени.
88
Зголемувањето на степенот на образованието за една година низ првите три години на
образование го зголемува бруто домашниот производ за 9%. Тоа значи дека порастот на
образованието на работниците од нула години (неписменост) на три години би го зголемило
бруто домашниот производ за 27%. По тригодишно просечно школување, секоја година на
школување во наредните три години би го зголемила бруто домашниот производ за околу 4%
годишно. Zelenika, R.: „Upravljanje ljudskim potencijalima u prometu“, Ekonomski fakultet
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за формално образование во сопствените држави (обично меѓу 5 и 6% од
домашниот бруто производ).
Усвоените знаења стануваат основа за нови знаења. Образованието им
дава на луѓето поголема можност за избор, различни методи за борба против
сиромаштијата и прилагодливост кон промени. Колку што човечките
потенцијали се поприлагодливи, толку стопанството ќе ги искористи шансите за
стопански развој. Но, покрај општествената улога на образованието потребно е
да се истакнат и други важни улоги на образованието. Прва, а за неразвиените
држави и државите во развој можеби и најзначајна е тоа што образованието не
само што овозможува демократија туку е и нејзин составен дел. Втора е да
овозможи на луѓето да се однесуваат поинтелегентно, трета да им овозможи
транснационална и трансрегионална подвижност и четврта да им покаже како
навистина да уживаат во животот. Таквата улога на образованието ја потврдува
и изјавата што ја дала една група на механичари и работници во Њу Јорк (New
York): „Покрај животот и слободата, образованието го сметаме за најголем
благослов којшто е подарен на човештвото“.89
Системот на образованието треба да обезбеди континуирана свест за
иднината низ стварање на нов и усовршување на постоечкиот кадар кој освен
општите знаења мораат да бидат научени и со умеења коишто се јавуваат како
неопходност за сигурност во иднината низ створање на нови и усовршување на
постојниот кадар кој освен општи знаења мораат да бидат научени и со умеења
коишто се јавуваат како неопходност за сигурност на идното време, како и низ
системот на образование да се подготват за успешно прилагодување кон
промените, кризите и стресовите за да може во што поголема мера да бидат во
функција на идниот развој. Општеството коешто не се бави со сопствената
иднина истата ја ризикува.
Флексибилноста и адаптибилноста, како едни од основните цели на
современите претпријатија имаат свое упориште во човечките потенцијали,
единствен динамички елемент на претпријатието. Динамичноста на човечките
потенцијали се постигнува со нивно континуирано образование, па човечките
потенцијали стануваат основен капитал, извор на сила и успешност на
современите претпријатија. Многу претпријатија станале свесни за фактот дека
постојаното образование и усовршување на човечките потенцијали е еден од
најефикасните начини на креирање и одржување на конкурентските предности.
Во новата економија победуваат умните претпријатија, претпријатијата коишто
учат, претпријатијата коишто навистина веруваат во идеата дека луѓето и
нивните знаења се највреден имот. За интелегентни претпријатија се сметаат
оние претпријатија коишто системски прибираат информации од
опкружувањето, ги претвораат во знаење, тоа знаење го вградуваат во
сопствената организациска структура и на крај, соодветно реагираат на
опасностите и можностите коишто доаѓаат од опкружувањето. Претпријатијата
коишто учат се способни да се прилагодат на промените во своето
опкружување, но истовремено да иницираат промени со коишто остваруваат
конкурентска предност. Така знаењето е во центарот на јадрото на
компетентност на претпријатието, па проблемот на полна респонсивност на
предизвици коишто доаѓаат од опкружувањето може да го гледа од аспект на
стекнување на знаења и од аспект на нивна употреба.
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Секое претпријатие коешто учи може да достигне примерно ниво на
компетентност. Во согласност со тоа, инвестициите во образованието на
човечкиот потенцијал ја зголемуваат вредноста на претпријатието и
работниците. Претпријатијата се повеќе ги образуваат своите работници
помагајќи им да го развијат својот потенцијал, односно коишто се издвојуваат
за образование забрзано растат. Така, на пример, во 1992 година претпријатијата
во САД издвоиле за образование на сопствените работници 32,1 милијарди
USD, а во 2000 година дури 54 милијарди USD.90
За да може да се остварат потенцијалните ефекти на образованието на
човечките потенцијали, кај нив треба да постои желба за учење, односно
развиено сфаќање дека излезот (output-от) на образовниот процес треба да биде
исправање на нивните сопствени недостатоци. Понатаму, на оние коишто
почнуваат мора да им биде јасно дека образованието е пожелно само по себе и
дека не мора да има својство на директна примена. Образованието ја развива
свеста за причините и последиците и ја негува способноста на самостојно
вреднување и критики на материјата. Излезот (оutput-от) на процесот на
образованието е знаењето, а не нужното умеење. Умеењето како компетентност
за извршување на работата и не мора да се темели на знаење. Поучувањето
обично им помага на човечките потенцијали да ги подобрат сопствените
способности врзани за одредена работа. Тоа значи дека таа е утилитарна,
инструментална и дека има директни практични цели.
Потенцијалните ефекти на образованието на човечките потенцијали на
развојот на деловниот систем се претставени на шемата 2.
Шема 2: Потенцијални ефекти на образованието
Организациски ефекти
- поголема вработеност
- тотален квалитет
- намалување на трошоците
- создавање на поголема вредност
- зголемување на иновативноста
- поголема флексибилност
- воведување на промени
- децентрализација
Индивидуални ефекти
- зголемување на работната
способност
- постојана можност за
вработување
- флексибилност и
прилагодливост
- поголемо задоволство
- развој на потенцијалите
- кариера
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Образованието
и развојот на
човечките
потенцијали

Групни ефекти
- тимска работа и
соработка
- автономија
- самоконтрола
- флексибилност
- поквалитетни
односи

Конечни ефекти
- зголемување на организациската и индивидуална добивка
- зголемување на конкурентската способност
- развој
- адаптибилност
- диверсификација

Извор: Zelenika, R.: „Upravljanje ljudskim potencijalima u prometu“, Veleučilište u Rijeci, Rijeka,
2004, p. 91.

1.3.12. БРУТО ДОМАШЕН ПРОИЗВОД
Бруто домашниот производ91 е централна и вонредно значајна
макроекономска категорија. Со бруто домашниот производ се мери вкупната
економска активност на една земја. Во таа смисла тој е и најсинтетички
показател за макроекономската активност на секоја земја.92
Бруто домашниот производ претставува збир на вредноста на вкупно
проиведените финални добра и услуги на една земја во текот на една година.93
Дефиницијата за бруто домашниот производ содржи неколку битни
карактеристики:94
Прво, GDP е збир на вредноста на финалните добра и услуги. Секоја
економија произведува најразновидни добра и услуги кои меѓусебно
квалитативно се разликуваат. Бидејќи станува збор за илјадници квалитативно
различни добра и услуги, нивната вкупна вредност не може да се искаже во
физички, натурални показатели. Неопходно е да се најде заедничка мера
којашто би ја изразила вкупната вредност на разновидните добра и услуги. Тоа е
едноставно, бидејќи вкупните количини на добра и услуги се множат по
нивните пазарни цени. Така се добива пазарната вредност на вкупното
производство на ниво на целата економија со што се „бришат“ квалитативните
разлики меѓу разновидните добра и услуги.
Второ, GDP е мера за вкупно произведените добра и услуги. Оваа
карактеристика на дефиницијата на бруто домашниот производ ја одразува
вредноста не само на материјалните добра коишто задоволуваат чисто физички
потреби (храна, облека, станови,...), туку и на бројните добра коишто
задоволуваат духовни потреби (книги, филмови, уметнички слики,...), како и на
сите услуги (образовни, медицински,...). Со други зборови, сите наброени добра
и услуги имаат своја пазарна вредност и учествуваат во создавањето на бруто
домашниот производ на земјата.
Трето, GDP е збир на вредноста на финалните добра и услуги. Многу од
произведените добра и услуги во земјата се само суровини, инпути т.е.
интермедијари, кои понатаму се употребуваат за производство на други добра и
услуги. Таков е на пример, случајот со челикот којшто служи за производство
автомобили. Значи, челикот е интермедијар (еден вид полупроизвод), а
автомобилот е финален производ. Во пресметувањето на GDP влегува само
вредноста на финалните производи, а не и вредноста на интермедијарите. Ова е
логично од аспект што исти производи повеќекратно би се опфатиле при
пресметувањето на бруто домашниот производ (на пр., ако на вредноста на
автомобилот се додаде и вредноста на челикот, челикот би учествувал два пати
во пресметката на GDP).
Четврто, станува збор за добра и услуги произведени во текот на
годината. Бруто домашниот производ ги интегрира, ги вклучува во пресметката
само финалните добра и услуги проиведени во тековната година, а не ги зема во
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предвид добрата и услугите коишто се произведени во претходните години. И
оваа карактеристика на дефиницијата на GDP е логична затоа што бруто
домашниот производ е мера за вкупната економска активност на земјата во
пероиод од една година.
Петто, GDP го вклучува во себе само легалното производство, само
производството на добра и услуги коешто добива своја валоризација на
легалните и организирани пазари, а не ги вклучува илегалните трансакции
коишто ја чинат сивата и црната економија: нерегистрирани занаетчиски и
трговски дуќани, производство и трговија на дрога, трговија со оружје (кога го
вршат субјекти коишто не се овластени од државата) (...). Оваа карактеристика и
специфичност во опфатот на GDP, иако не е директно содржана во неговата
дефиниција, е релевантна поради релативно големото значење на сивата
економија за одделни земји. Имено, вредноста на добрата и услугите создадени
во доменот на сивата економија коишто не се вклучени во официјалниот
податок за големината на GDP, кон средината на деведесетите, како процент од
GDP, изнесуваше:95 Грција 30%, Шпанија 25%, Италија 20% (...). Очигледно,
кога би постоел начин трансакциите во рамките на сивата економија да се
регистрираат и опфатат во официјалниот GDP на наведните земји, тој би бил
поголем токму за висината на изнесените проценти.
Интересно е дека во GDP не се опфаќа вредноста на проиводите и
услугите создадени во рамките на домаќинството и наменети за членовите на
домаќинството. Произведените добра и услуги во рамките на домаќинствата не
добиваат своја валоризација преку механизмот на пазарот, односно не се
наменети за друг преку механизмот на пазарот, според тоа и не се врзани за
никаква финансиска трансакција.
1.3.13. ОСТАНАТИ ЕЛЕМЕНТИ
Покрај основните елементи на производство на сообраќајни производи,
постојат и многу други останати елементи коишто можат позитивно и/или
негативно да влијаат на процесите на производство на сообраќајни производи
(т.е. на сообраќајни знаења и сообраќајните активности). Меѓу другите може да
се набројат: организацијата на сообраќајот, логистичките дејности во
сообраќајната индустрија, транспортните вериги и мрежи, манипулациско
транспортни трошоци, тековите на стока, патничките текови, енергетските
ресурси, корпорациската структура, корпорациската култура, корпорациската
клима на сообраќајните претпријатија итн.
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1.4. ЛОГИСТИЧКИОТ ОПЕРАТОР – КООРДИНАТОР НА
ТРАНСПОРТОТ
За елаборирање на делот Логистичкиот оператор – координатор на
транспортот, во продолжение обработено е следното: 1) Логистички
оператор на конвенционалниот транспорт; 2) Логистички оператор на
комбинираниот транспорт; и 3) Логистички оператор на мултимодалниот
транспорт.
1.4.1. ЛОГИСТИЧКИ ОПЕРАТОР НА КОНВЕНЦИОНАЛНИОТ
ТРАНСПОРТ
Конвенционалниот односно унимодалниот транспорт се однесува на
преместување односно пренос на предметот за превоз (стоката) од едно на друго
место исклучиво со превозно средство на еден вид на сообраќај. Во пракса, тоа
значи превоз на товар со камион, вагон, брод или летало. За конвенционалниот
транспорт се склучува еден договор за превоз и се употребува еден товарен лист
односно товарница. Таквиот вид на превоз обично го организира еден
организатор односно најчесто шпедитерот кој воедно претставува и оператор на
конвенционалниот транспорт односно управува со превозниот процес.
Конвенционалниот транспорт може да биде национален и меѓународен.
Обврските, правата и одговорноста на учесниците во конвенционалниот
транспорт се регулираат преку национални правни извори кога се работи за
национален конвенционален транспорт, односно меѓународни правни извори
кога се работи за меѓународен конвенционален транспорт. Во секоја
транспортна гранка се применуваат повеќе билатерални или мултилатерални
правни извори.
Шема 3: Транспортни вериги во конвенционалниот транспорт
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Извор: Zelenika, R.: „Logistički Sustavi“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2005, p. 60.

1.4.2. ЛОГИСТИЧКИ ОПЕРАТОР НА КОМБИНИРАНИОТ
ТРАНСПОРТ
Комбинираниот транспорт се однесува на превоз на стока со превозни
средства на различни видови на транспорт. Овој вид на транспорт се извршува
со најмалку два вида на транспортни средства каде што стоката се претовара од
едно на друго транспортно средство. За комбинираниот транспорт значи дека се
склучуваат толку договори за превоз колку што транспортни гранки односно
средства учествуваат во реализацијата на транспортот од изворот до целта. Исто
така, во истиот се издаваат толку товарни листови колку што се склучени
договори за превоз. Исто така се обезбедуваат толку документи за превоз колку
што се склучени договори за превоз. Целокупниот процес може да го
организира еден или повеќе транспортни оператори (Combined Transport
Operator - CTO).
Овде секој превозник (субјект) одговара за товарот на сопствената
делница од превозниот пат според националните односно меѓународните
правила.
Шема 4: Транспортни вериги во комбинираниот транспорт
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Извор: Zelenika, R.: „Logistički Sustavi“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2005, p. 61.

1.4.3. ЛОГИСТИЧКИ ОПЕРАТОР НА МУЛТИМОДАЛНИОТ
ТРАНСПОРТ
Операторот на мултимодалниот транспорт (МТО) претставува правно
лице коешто во свое име или посредно склучува мултимодален транспортен
договор. Тоа е најважниот „жив“ дел на системот, носител на
претприемништвото при производството на мултимодални услуги.96
Под мултимодален оператор се подразбира секој којшто го организира
целокупниот транспорт, односно транспортна верига која се остварува со
најмалку два вида на превоз и издава еден транспортен документ – единствена
одговорност. Тоа значи дека мултимодалниот оператор е способен да ја
контролира целата операција „од врата до врата“ предвидувајќи ги и прифакајќи
ги сите ризици (способност да управува со ризикот). За да може да изведува т.н.
вертикална координација во транспортниот процес, мултимодалниот оператор
96

Perišić, R.: „Savremene strategije i tehnologije transporta – koridori X I VII, logistika i informatika“,
op. cit., p. 142.

мора меѓу другото, добро да ги познава перформансите за сите учесници во
транспортната верига.97
За успешен настап на мултимодалниот оператор на пазарот на услуги,
покрај наведеното неопходни се комплексни знаења, односно кадар кој
располага со истите. Недостатокот на кадар е една од главните причини на
недоволната развиеност на мултимодалниот транспорт во Европа.
Најпознати мултимодални (национални) оператори во Европа се:
Kombiverkehr (Германија), Hupac (Швајцарија), Cemat (Италија), TRW (Белгија),
Novatrans (Франција), Combiberia (Шпанија), Oekombi (Австрија), Hungarokombi
(Унгарија) (...).98
Шема 5: Транспортни вериги во меѓународниот мултимодален транспорт
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Извор: Zelenika, R.: „Logistički sustavi“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2005, p. 62.

1.5. МЕЃУНАРОДНИОТ МУЛТИМОДАЛЕН
ТРАНСПОРТ КАКО СЛОЖЕН, СТОХАСТИЧКИ И
ДИНАМИЧКИ СИСТЕМ
Теоријата на системи е релативно нова научна дисциплина. Таа
настанала во рамките на кибернетиката како наука за управувањето и
информациите. Во смисла на теоријата на системи, под систем се подразбира
севкупност на меѓусебно, целисходно поврзани и меѓусебно влијателни
елементи: предмети, појави, поими, и односи во постојано движење коишто се
менуваат и развиваат во природата, техниката и општеството и се
карактеризираат со одредени цели и повратни спреги како услов на постоење и
функционирање на севкупноста. Се она што се наоѓа надвор од системот
претставува опкружување на системот, или систем од повисок ред. Тоа значи
дека секој систем истовремено е потсистем на систем од повисок ред.99
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Шема 6: Национални транспортни и сообраќајни системи со потситемите
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Шема 7: Мултимодален, комбиниран, јавен, и внатрешен транспорт и сообраќај
и интерпродукција
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Меѓународниот транспорт на стока (и патници), односно меѓународниот
сообраќај на стока (и патници) во смисла на основните начела на теоријата на
системи претставува сложен, динамички, стопански и економски систем. Може
со системски пристап да се гледа од микроаспект, како национален (на пр.,
македонскиот транспортен, односно сообраќаен систем) и од макроаспект, како

меѓународен сообраќаен систем (на пр., европскиот или светскиот транспортен
односно сообраќаен систем).100
Во националниот сообраќаен систем, како потсистем на меѓународниот
сообраќаен и транспортен систем, односно меѓународниот стопански систем,
активно дејствуваат бројни потсистеми, од кои најважни се: поморските,
железничките, речно-каналско-езерските, воздушните, цевните, поштенските,
телекомуникациските, жичарските (...) сообраќајни и транпортни потсистеми,
но и останатите потсистеми, како што се на пример, надворешно-трговските,
шпедитерските, пристанишните, царинските, банкарските, санитарните,
фитосанитарните, ветеринарните, осигурителните (...). Меѓу овие (пот)системи
(учесници) постои цврста повратна спрега како услов за оптимално
функционирање на националниот сообраќаен односно транспортен систем.
Доколку во практичното функционирање изостане повратната спрега или
евентуално затаи, неминовно доаѓа до распаѓање на сообраќајниот систем – што
често се случува, па така распаднатиот сообраќаен односно транспортен систем
призведува бројни негативни последици, и тоа не само за учесниците на овој
систем туку и за целокупното национално стопанство.101
Меѓународниот сообраќаен односно транспортен систем, како систем од
повисок ред го чинат националните транспортни и сообраќајни системи,
односно потсистеми. Тоа се, всушност, поморските сообраќајни и транспортни
системи, железничките сообраќајни и транспортни системи, патните
сообраќајни и транспортни системи (...), но и дригите (пот)системи:
надворешно-трговските,
шпедитерските,
пристанишните,
царинските,
банкарските, осигурителните (...), сите на национален и меѓународен план. Меѓу
сите овие (пот)системи постои, релативна, директна или индиректна, помалку
или повеќе ефикасна повратна (интеракциска) спрега.
И националните и меѓународните сообраќајни односно транспортни
системи директно придонесуваат во вклучувањето на националните стопанства
во меѓународната поделба на трудот, посебно на успешниот пласман на
националните производи на странските пазари и поповолен увоз на
репроматеријали за потребите на националните стопанства. Сообраќајот
односно транспортот како самостојна стопанска дејност, којашто извршува
превоз на стока и патници во националниот и меѓународниот поморски,
железнички, патен, воздушен (...) сообраќај го чини крвотокот на националниот
и светскиот стопански организам.
Ни националните, ни меѓународните транспортни системи не може
оптимално да фукнкционираат без системот на меѓународниот мултимодален
транспорт. Во суштина, меѓународниот мултимодален транспорт подразбира
превоз на стока од една земја во друга со најмалку две различни превозни
средства врз основа на единствен договор за превоз, односно еден превозен
документ, којшто го организира и извршува само еден транспортен оператор
т.н. МТО (Multimodal Transport Operator). Според тоа, меѓународниот
мултимодален транспорт заради сопствената сложеност во меѓународниот и
националните стопански системи потребно е да се набљудува како сложен,
динамички и стохастички систем. Тоа е всушност збир на меѓусебно поврзани и
взаемно влијателни сообраќајно-технолошки активности (процеси, функции и
работи), на директни и индиректни учесници, кадар од областа на сообраќајот и
100
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други области и технички помагала во нивната работа и други елементи во
постојано движење, менување и развој (техничко-технолошки, организационоекономски и правни) коишто овозможуваат манипулацијата и транспортот на
стоката од државата „А“ до потрошувачот во државата „Б“ или со
посредништво на државата „Ц“ да се изврши брзо, сигурно и економично со
најмалку два различни видови на превозни средства и врз основа на единствен
договор за превоз, односно еден превозен документ, а целокупниот транспортен
потфат го извршува или организира еден транспортен оператор. Таквото
системско дефинирање на меѓународниот мултимодален транспорт ги содржи
сите битни обележја на сложените, динамичките, економските односно
стопанските системи.
Употребата и популарноста на мултимодалниот транспорт во светот
секој ден се повеќе расте во однос на останатите видови на транспорт заради
намалувањето на трошоците и постигнувањето на пократко време на транспорт.
Во мултимодалниот транспорт можат да дојдат до израз предностите на сите
сообраќајни гранки како и современите облици на манипулирање и транспорт
на стоката (палетизација, контејнеризација, RO-RO, LO-LO, RO-LO, FO-FO,
Huckepack и Бимодалните транспортни технологии) доколку успеат соодветно
да се развијат и применат.

2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА НА СТЕПЕНОТ НА
РАЗВИЕНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ
МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За образложение на второто поглавје Анализа и оцена на степенот на
развиеност на меѓународниот мултимодален транспорт во Република
Македонија обработено е следното: 1) Развиеност на мултимодалната
инфраструктура; 2) Развиеност на мултимодалната супраструктура; 3)
Развиеност на мултимодалните технологии; 4) Анализа на тековите на
стока во Република Македонија; 5) Поважни извори на меѓународен
мултимодален транспорт; и 6) Развиеност на „мега“ и „ниша“
логистичките оператори.

2.1. РАЗВИЕНОСТ НА МУЛТИМОДАЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Во продолжение е претставена Развиеноста на мултимодалната
инфраструктура. Со оглед на фактот дека Република Македонија е
континентална земја во овој дел елаборирано е следното: 1) Железничка
сообраќајна инфраструктура; 2) Патна сообраќајна инфраструктура; и 3)
Воздушна сообраќајна инфраструктура.
2.1.1

ЖЕЛЕЗНИЧКА СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Железничкиот транспорт во Македонија, се потпира исклучиво на
коридорот север – југ (Куманово – Гевгелија и гранката Куманово – Битола –
Флорина) со неколку слепи гранки од локален карактер (Кочани, Кичево).
Табела 2: Железничка мрежа
Година 1997 1998 1999 2000
Градежна должина на пругата во km
699
699
699
699
Вистинска
вкупно
697
697
697
697
должина на
нормален колосек
697
697
697
697
пругата во km
вк. електрифицирана
233
233
233
233
Должина на колосекот во km
925
925
925
925
Извор: Статистички годишник на Република Македонија, 2004, p. 558.

2001
699
697
697
233
925

2002
699
696
696
233
925

2003
699
699
696
233
925

Во Република Македонија има 1000km железничка инфраструктура, која
ги следи двата Пан Европски Коридори VIII и Х. Коридорот Х е во должина од
217km низ територијата на Република Македонија. Железницата е со стандардна
големина, таа е електрифицирана со модерен сигнален систем за комуникација.
Вкупната должина на железничката инфраструктура на Коридорот VIII
изнесува 339km, а 55% од вкупната должина во Македонија се веќе изградени и
ставени во употреба. На источниот дел на коридорот кон Бугарија
недостасуваат уште 25,5% до целосно завршување (односно 86km), додека од

вкупната должина на делот кон Албанија, за реализација преостануваат уште
20% (60km).102
Подготвени се две физибилити студии за железничката инфраструктура
меѓу Кичево и Ќафасан, но за оваа делница се потребни првични планови и
главни проекти кои ќе ја промовираат и актуелизираат изградбата.
Мапа 1: Локација на железничката инфраструктура во Македонија

Извор: Daily planer, 2003 година, Еуролинк осигурување, воведен дел.

Графикон 1: Должина на колосекот во Република Македонија во километри
по години (1997 - 2003)
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Данчевска, В.: „Сообраќајната политика во функција на одржливиот развој на Република
Македонија“, Докторска дисертација, Технички факултет Битола, 2004, p. 95.

Графикон 2: Должина на пругата во Република Македонија во километри
по години (1997 - 2003)
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2.1.2. ПАТНА СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Патната сообраќајна инфраструктура во Република Македонија во однос
на инфраструктурата на останатите сообраќајни гранки е најразвиена.
Состојбата на патната инфраструктура според категории на патишта и мостови
во Република Македонија, е прикажана во табела 3.
Табела 3: Категоризирани патишта и мостови
2000
Година 1999
12165
12522
Патишта
Според видот на коловозот во km
6428
6595
Асфалт, бетон, коцка и сл.
1152
651
Макадам
4585
5276
Земјени и непросечени
Според категоријата на патиштата
909
909
Магистрални
3461
3542
Регионални
144
144
Автопатишта
541
541
Меѓународни „Е“ патишта
7795
8071
Локални патишта
1013
1013
Број на мостови на магистралните и регионалните
патишта
36234
36234
Должина во m
414
410
Број на мостови на локалните патишта
9543
8874
Должина во m
367
362
Број на постојани мостови на локалните патишта
8572
8137
Должина во m
47
48
Број на привремени мостови на локалните патишта
971
737
Должина во m
Извор: Статистички годишник на Република Македонија, 2004, p. 562.

2001
12927

2002
12974

2003
13040

6710
1176
5041

6806
1214
4954

6747
1225
5065

937
3643
145
548
8347
1013

957
3623
208
548
8394
1013

957
3677
208
548
8406
1068

36015
424
9707
384
9055
40
652

36015
448
10234
405
9528
43
706

38789
444
9771
402
9021
42
750

На графикон 3 се претставени трендовите на развој на изградбата на
патната сообраќајна инфраструктура по години (според податоците од табела 3)
каде што се забележува пораст во периодот од 1999 до 2003 година.

Графикон 3: Категоризирани патишта во Република Македонија по години
во километри (според категоријата на патиштата)
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Графикон 4: Категоризирани патишта во Република Македонија по години
во километри (според видот на коловозот)
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Патната мрежа во Република Македонија, во споредба со железничката, е
значително поразвиена. На територијата на Република Македонија, урбаната
патна мрежа изнесува околу 9.750km.103 Општо земено, патната инфраструктура
во Македонија може да се опише како релативно солидна. Таа се карактеризира
со нагласен развој на главниот транспортен Пан–Европски Коридор „Х“ северјуг „Е-75“ кој го поврзува европскиот север и југ, т.е. Салцбург–Љубљана–
Загреб–Београд-Ниш–Скопје–Велес–Солун и огранок „C“ низ Македонија:
Велес–Битола–Флорина–Виа Игнација, со вкупна должина од 172km низ
територијата на Република Македонија, како и кракот „Х-D“ кој е со вкупна
должина од 127km. Во овој момент, 60% од Коридорот „Х“ е веќе изграден до
ниво на автопат, 9% е во фаза на изградба и 31% е подготвен за изградба. ПанЕвропскиот Коридор VIII Исток-Запад Е-65, кој го поврзува Пан-европското
транспортно подрачје на Јадранско-Јонското море со Пан-европското
103

Ibidem, p. 91.

транспортно подрачје на Црното море, т.е. Драч–Тирана–Скопје–Софија–Бургас
и Варна, со вкупна должина од 317km низ територијата на Република
Македонија, е помалку изграден. Само 26% се завршени до ниво на модерен
автопат, а дополнителни 9% се во фаза на изградба. Во тек е изработка на
главните изведбени проекти за останатиот дел од коридорот. Со изградбата на
деловите од планираните автопатишта, како и понатамошните планови за
изградба на нови и обнова на постоечките сообраќајници, патниот сообраќај во
Република Македонија полесно и побрзо ќе го зафати чекорот со европскиот
патен систем. Но, сегашната состојба уште е далеку од задоволителна.
Квалитативно, македонската патна мрежа не е задоволителна, поради
недоволното вложување и одржување што влијае на безбедносните аспекти на
патниот сообраќај. Финансиската поддршка за изградба на автопатишта,
Република Македонија досега ја добиваше главно од меѓународните
финансиски институции, во прв ред од Европската инвестициска банка,
Европската банка за обнова и развој, Светската банка, како и донациите од
Европската унија. Други модели на финансирање, како што се јавното приватното партнерство, концесиите и договорите за управување, досега не се
применувани.
Мапа 2: Локација на патната сообраќајна инфраструктура во Македонија

Извор: Daily planer, 2003 година, Еуролинк осигурување, воведен дел.

Во 1996 година, Република Македонија и Европската унија ја потпишаа
повеќегодишната национална Фаре (Phare) програма со која беа опфатени двата
гранични премини на границата со Република Грција (Меџитлија и Богородица).
И двата гранични премини беа дел од Програмата за прекугранична соработка
меѓу Република Грција и Република Македонија. Проектите се завршени до
крајот на 2000 година. Исто така, неодамна заврши изградбата на терминалот за
тешки товарни возила на граничниот премин Блаце, изграден со финансиска
подршка на Европската унија.
Со Програмата на Владата за периодот до 2005 година, ги вклучува
следниве проекти: граничниот премин Ќафасан (изградба на инфраструктура);

граничниот премин Стар Дојран (подобрување на функционирањето и изградба
на царински контролен терминал за возила); граничниот премин Ново Село
(подобрување на работните услови); граничниот премин Блаце (подобрување на
снабдувањето со електрична енергија); граничниот премин Меџитлија. Главна
цел на политиката во однос на транспортната инфраструктура е овозможување
сигурни и ефикасни транспортни услуги кои ќе гарантираат безбедност на сите
учесници во сообраќајот, рационално користење на енергијата, поттикнување на
регионалниот развој и заштита на животната средина. Главна стратешка насока
претставува реализирањето на институционални реформи во областа на патната
инфраструктура, железницата и цивилната воздушна пловидба. Големите
инвестициски потреби се резултат на нерамнотежата меѓу понудата и
побарувачката на инфраструктура во најголемиот дел на транспортните
потсектори. Кај потсекторите се потребни инвестиции во нови капацитети.
Меѓутоа, во оние потсектори, каде постојната инфраструктура е соодветна,
новите инвестиции во најголем дел ќе бидат насочени кон подобрување на
квалитетот на услугите, подобрување на безбедносните стандарди и
разрешување на проблемите поврзани со животната средина.
Реформа во областа на патиштата – со заем од Европската банка за
обнова и развој се подготвува Студија за развивање на среднорочна стратегија
за патната инфраструктура. Како дел од македонската Програма за јавни
инвестиции, предвидени се следните патни правци:
1. Е.75, делницата Демир Капија - Удово;
2. М.5, Битола - Меџитлија, што е дел од европскиот Коридор „Х“;
3. Табановце - Куманово, што е исто така, дел од Коридорот „Х“;
4. Удово - Смоквица;
5. изградба на патишта со по две ленти за секој правец за оние делници од
Коридорот VIII чија изградба, сè уште, не е започната; и
6. Обиколен пат околу Скопје , Фаза I и II.
2.1.3. ВОЗДУШНА СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Во Република Македонија постојат два меѓународни аеродроми наменети
за одвивање на јавен воздушен сообраќај, односно за прифаќање и испраќање на
воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта во евромедитеранскиот воздушен
простор. Аеродромот Скопје претставува главно воздухопловно пристаниште за
влез во Република Македонија (gateway), затоа што се наоѓа на 17km
југоисточно од главниот град Скопје.
Аеродромот Охрид е лоциран на северниот брег на Охридското Езеро
(10km северозападно од Охрид) и претставува типичен туристички аеродром
затоа што во неговото подрачје на опслужување се наоѓа најголемиот
туристички центар во Република Македонија, со огромни потенцијали за развој
на секаков вид туризам. И двата аеродроми работат во состав на јавното
претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.

Табела 4: Физички карактеристики и капацитети на аеродромската
инфраструктура
КАРАКТЕРИСТИКА
Icao индикатор
IATA аеродромски код
Положба на аеродромската
референтна точка (ART)
Географска положба на APT
Надморска висина
Референтна температура
Полетно-слетна патека
Географски правец на ПСП
Магнетен правец на ПСП
Должина на ПСП
Ширина на ПСП
Коловозна површина на ПСП
Носивост на ПСП
Капацитет на ПСП во врвен
час (полетувања и
слетувања)
Димензии на основната
патека
Димензии на пристанишната
платформа
Број на паркинг позиции
Можности на пристанишната
платформа за паркирање на
одредени типови на авиони

Рулни патеки и димензии

АЕРОДРОМ ОХРИД
LWOH
OHD
Центар на полетно–
слетната патека (ПСП)
4110'48"N 02044'33"E
705m
28C Август
02/20
018/198
016/196
2 550m
45m
Асфалт
LCN 56
15 операции VFR или
8 операции IFR

АЕРОДРОМ СКОПЈЕ
LWSK
SKP
Центар на полетно–
слетната патека (ПСП)
4157'40"N 02137'37"E
238m
29C Јули
16/34
165/345
163/343
2 450m
45m
Асфалт
LCN 70
20 операции VFR или
12 операции IFR

2 730x140m

2 570x300m

240x75m
180x95m
13
4 авиони TU-154 или
B-727-200
4 авиони YAK-42 или
DC-9-30
5 авиони – генерална
авијација

430x90m

A, B

23m

9
8 авиони TU-154 или
B-727-200
1 авион DC-10-30

A, B, C, F, G, H, I
A1
A2, D
3 011m2

23m
15m
12m

Терминална зграда 2 916m2
површина
Капацитет на терминалната
300 патници
280 патници
зграда во врвен час
Капацитет на гејтови во
2 авиони во поаѓање
2 авиони во поаѓање
врвен час (влез / излез)
2-3 авиони во доаѓање
2-3 авиони во доаѓање
Реален капацитет на гејтови
во врвен час, со
1 авион во поаѓање
2 авиони во поаѓање
ограничувања поради
1 авион во доаѓање
2 авиони во доаѓање
кадровската и техничката
опременост
Извор: Тунтев, Т., Бабиќ, О., „Воздухопловната инфраструктура во Р. Мaкедонија“, Зборник на
трудови, Сообраќај и комуникации на прагот на XXI век, Охрид, 1999.

Табела 5: Опременост на аеродромите со радио-навигациски средства и
светлосни системи
ЕЛЕМЕНТ / СИСТЕМ
Инструментално слетување
Категорија според
опременоста со навигациски
инструменти
Средства за слетување
Радио-навигациски уреди
Светлосно обележување ПСП
Природен светлосен систем

АЕРОДРОМ ОХРИД
RWY 02
RWY 02 ILS CAT I
RWY 20 визуелно

АЕРОДРОМ СКОПЈЕ
RWY 34
RWY 34 ILS CAT I
RWY 16 визуелно

GP, LLZ, MM
VOR, DME
Рабови, краеви, прагови,
свртници
Prost R VRB LIL, 420m,
Една пречка на 300m
PAPI

GP, LLZ, OM, MM, DME/P
VOR, DME, L
Рабови, краеви, прагови,
оска, зона на слетување
Calvert System, 900m,
6 пречки на секои 150m
PAPI

Светлосен систем за подршка
при слетување
Извор: Тунтев,Т., и Бабиќ, О.: „Воздухопловната инфраструктура во Р. Мaкедонија“, Зборник на
трудови, Сообраќај и комуникации на прагот на XXI век, Охрид, 1999.

Мапа 3: Локација на воздушната сообраќајна инфраструктура во Македонија

Извор: Daily planer, 2003 година, Еуролинк осигурување, воведен дел.

2.2. РАЗВИЕНОСТ НА МУЛТИМОДАЛНАТА
СУПРАСТРУКТУРА
Консеквентно на претходниот дел, во продолжение, во делот Развиеност
на мултимодалната супраструктура елаборирано е следното: 1) Железничка
сообраќајна супраструктура; 2) Патна сообраќајна супраструктура; и 3)
Воздушна сообраќајна супраструктура.
2.2.1

ЖЕЛЕЗНИЧКА СООБРАЌАЈНА СУПРАСТРУКТУРА

Железничкиот возен парк во нашата земја има доста неповолна старосна
структура, што значи дека повеќето од превозните средства се веќе

амортизирани. На подрачјето на превозните капацитети потребно е да се
направат анализи и ревизија на целокупниот превозен парк, кој е со несоодветна
структура за сегашните потреби за превоз, делумно застарен, оштетен, и поради
недоволни вложувања запуштен. Влечните возила треба да се поправат и
оспособат до техничко и експлоатациско ниво во согласност со потребите за
превоз. Локомотивскиот возен парк треба да се редуцира, зависно од
големината на уделот на моторните возови, а со тоа во иднина треба да се смета
на електрификација на пругата. На следната табела е прикажана состојбата на
возниот парк и опремата во железницата.
Табела 6: Железничка супраструктура
Години
1997
1998
1999
2000
2001
број
67
81
81
81
54
моќ [kW] 112102 115680 115680 115680
96169
Моторни
број
26
26
26
26
17
возови
моќ [kW]
12142
12142
12142
12142
10714
Патнички
број
103
103
103
103
139
возен парк
седишта
4109
4109
4109
4109
5922
Товарен
број
2431
2431
2431
2431
2507
возен парк
носивост 114044 114044 114044 114044 119766
Извор: Статистички годишник на Република Македонија, 2004, p. 558.

Локомотиви

2002
54
107749
17
10824
139
5922
2431
117690

2003
57
107749
17
10824
137
5794
2431
117834

Прометот на патници и стока во железничкиот превоз е прикажан во
табела 7.
Табела 7: Промет на патници и стока во железничкиот превоз
Години

1997
1998
1999
2000
Број на железнички станици
114
120
120
120
Должина на колосеци во km
925
925
925
925
Отпатувани патници, во 000
1686
1695
1654
1869
Промет на стока во 000 t Вк.
592
3236
2853
3200
Натоварено
296
1099
909
738
Истоварено
296
2137
1944
2462
Извор: Статистички годишник на Република Македонија, 2004, p. 557.

2001
123
925
1320
2647
669
1978

2002
132
925
897
1958
455
1503

2003
132
925
867
1865
622
1243

Реформи на железницата – во однос на трансформацијата на МЖ104 е
избран модел според кој таа ќе се изврши. Се предвидува постојното ЈП да се
трансформира со поделба на два дела: Инфраструктура - ЈП во државна
сопственост и Транспорт - Акционерско друштво во приватна сопственост.
Покрај поделбата, во планот за трансформација се предвидува да се изврши
финансиска реорганизација на двете друштва, да се намали бројот на вработени,
да се одделат сите несуштински дејности, да се дефинира финансирањето на
инфраструктурата и обврските на Владата како нејзин сопственик и да се
дефинира евентуалното владино субвенционирање во железничкиот патен
сообраќај. За таа цел, подготвен е нов Закон за железници во кој се вградени
директивите на Европската унија, а ќе се пристапи кон подготовка и на Закон за
безбедност во железничкиот сообраќај, од којшто ќе произлезат подзаконски
акти и прописи коишто ја регулираат оваа материја.
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2.2.2. ПАТНА СООБРАЌАЈНА СУПРАСТРУКТУРА
Според статистичките податоци, во Република Македонија степенот на
моторизација е доста висок и е во растечки тренд. Бројот на регистрирани
моторни возила по години е прикажан во табела 8.
Табела 8: Регистрирани патни моторни и приклучни превозни средства
Година
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
3439
3566
3506
3729
4483
2918
2142
Вкупно
3168
3354
3298
3512
4180
2751
2029
Приватни
289204 288678 289860 299588 309562 307581 299809
Патнички
Вкупно
275224 274664 275514 285081 294328 292443 284599
автомобили
Приватни
2430
2478
2479
2498
2620
2497
2478
Автобуси
Вкупно
390
410
433
476
530
557
586
Приватни
19815
20075
20011
20763
21727
20213
19042
Товарни
Вкупно
11512
11761
11879
12526
13278
12356
11607
автомобили
Приватни
7319
7392
7610
8552
9554
10292
10826
Спец.и влеч.
Вкупно
1965
2129
2304
2742
3073
3524
3802
воз.
Приватни
2424
2192
1777
1417
1560
918
741
Трактори и
Вкупно
1728
1596
1320
955
1051
455
315
раб. возила
Приватни
6142
5774
5588
5921
6270
5965
5726
Приклучни
Вкупно
возила
1002
892
895
1069
1183
1114
1041
Приватни
Извор: Министерство за внатрешни работи и Статистички годишник на Република Македонија,
2004, p. 557.
Моторцикли

Графикон 5: Вкупно регистрирани патни моторни и приклучни превозни
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Состојбата во патниот превоз по години е прикажана во табела 9.

Табела 9: Патен превоз

Патнички превоз

Година

Товарен
Превоз

Автобуси
Вкупен број на седишта
поминати km на возилата (000)
Превезени патници во (000)
Национален превоз
Меѓународен превоз
Патнички km. во (000 000)
Национален превоз
Меѓународен превоз
Поминати km. на воз.(000 000)
Превезена стока во (000) тони
Тонски km. во (000 000)

1997
615
28299
36961
20355
19872
483
877
775
102
65
2374
896

1998
590
27890
37043
18310
17680
630
864
753
111
57
1895
894

1999
589
28312
34514
18336
17692
644
889
796
93
55
2327
839

2000
572
27479
35137
15407
14795
612
774
673
101
55
2123
776

2001
589
29514
37135
13724
13253
471
831
689
142
172
6661
2311

2002
615
28497
38287
13854
13299
555
1042
842
200
197
7354
2693

2003
628
28957
39897
11836
11245
591
1344
1051
293
287
7974
4130

Извор: Статистички годишник на Република Македонија, 2004, p. 559.

Графикон 6: Поминати километри на возилата во товарниот превоз
(000000) тони (t)
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Графикон 7: Превезена стока по години во (000) тони (t)
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Графикон 8: Остварени тонски километри (tkm) по години (000000)
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Друг важен сегмент во патниот транспорт е јавниот градски патнички
превоз, којшто кај нас функционира во главниот град на Република Македонија
– Скопје и во Битола. На развојот и функционирањето на јавниот градски
патнички превоз треба да се посвети посебно внимание, бидејќи тој е една од
опциите на одржливиот развој и одржливиот урбан транспорт за намалување на
презаситеноста на патиштата, загадувањето на околината, итн. Каква е
состојбата во јавниот градски патнички превоз, претставено е на следната
табела.
Табела 10: Мрежа и опрема во градскиот превоз
Година

1997
245
6056
780
93899
417
109052

1998
230
4016
837
99349
428
135254

1999
233
4531
821
96729
417
136231

2000
208
4273
894
105008
600
111408

Број на линии
Долж. на линиите во km
Број на возила
Број на седишта и стоења
Просечен број на возила
Превезени патници во (000)
Извор: Статистички годишник на Република Македонија, 2004, p. 564.

2001
205
4180
915
106214
681
98474

2002
213
4270
889
10960
475
101709

2003
201
4084
889
100642
597
94744

Јавниот градски патнички превоз е превоз кој задоволува потреби за
поголем број патувања со едно превозно средство - автобус. Ефектите од
ваквиот превоз се големи и истиот се промовира со принципите за одржлив
урбан транспорт од аспект на одржливоста и заштитата на животната средина.
Сообраќајната политика треба да биде насочена кон развој на овој вид
превоз на патници преку одредени инструменти, мерки и начела (како на
пример субвенции), со што значително би се намалиле проблемите и
загадувањето во урбаните средини.

2.2.3. ВОЗДУШНА СООБРАЌАЈНА СУПРАСТРУКТУРА
Единствен авио-превозник во Република Македонија е МАТ105, и во своја
сопственост има 2 авиони, додека другите потреби ги задоволува земајќи
воздухоплови под лизинг.
Воздушниот сообраќај во Република Македонија, разгледуван како
глобален систем, условно може да се подели на три потсистеми: аеродроми,
воздушни превозници и контрола на летање. Секој од овие потсистеми се
состои од повеќе функционални елементи: корисник на системот,
инфраструктура, управувачки елементи, технолошки процедури, технички и
кадровски ресурси, законска регулатива, итн.
Реформи во областа на цивилната воздушна пловидба – дел од
постојната Управа за цивилна воздушна пловидба ќе се трансформира во
акционерско друштво за контрола на воздушниот сообраќај кое ќе биде во
сопственост на државата; ќе се формира претпријатие за воздухопловни услуги
кое ќе работи во согласност со ICAO и EUROCONTROL. Се предвидува
проширување и реконструкција на аеродромот во Скопје. Според планот,
постојната површина на терминалот треба да биде проширена од постојните
5000m2 на над 11500m2, бројот на шалтери треба да се удвои, да се инсталира
нова постројка за сортирање на багажот, да се реконструираат постојните
чекалници за поаѓање и пристигнување, да се прошират постојните зони за
царинска и пасошка контрола и да се зголемат постојните капацитети за
паркинг.

2.3. РАЗВИЕНОСТ НА МУЛТИМОДАЛНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Комбинираниот транспорт во Република Македонија е минимално
застапен/присутен. Имено, постои железничко-патен терминал во Скопје.
Република Македонија, како земја без излез на море, има голема потреба од
развој:
 на мултимодалниот транспорт;
 за коридорот VIII: завршување на започнатата изградба на пругата со
Република Бугарија со цел поврзување со Црното Море, изградба на
пруга со Република Албанија, со цел поврзување со Јонското Море, и
соодветен развој на постоечката инфраструктура;
 развој на Коридорот X.
ЈП „Македонски железници“ се потписници на Меморандумот за
поддршка и развој на комбиниран транспорт во земјите од Југоисточна Европа
(септември 2003). Намерата на овој Меморандум е да го охрабри прифаќањето
на политики кои треба да вклучуваат општи принципи, регулативен и
економски карактер, кои го подржуваат извршувањето на меѓународниот
мултимодален транспорт меѓу земјите од Југоисточна Европа и земјите од
Западна Европа. Со Меморандумот во четири точки се предвидени обврските на
потписниците. Исто така, во четири точки е предвидена потребната владина
подршка. Соработката од овој Меморандум се заснoва на доброволна обврска на
потписниците.
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Со цел развој на мултимодалниот транспорт подготвена е физибилити
студија и бизнис план за интернационален терминал во Скопје, во којшто се
анализирани двата Транс-европски коридори кои поминуваат низ Република
Македонија (Коридор VIII и Коридор X), со согледувања на транспортите од
пристаништата Варна/Бугарија; Драч/Албанија и Солун/Грција. Во јули 2002
година изработена е „Стратегија за развој на мултимодални терминали“,
финансирана од страна на Европската комисија преку Фаре (Phare) програмата.
Оваа студија содржи предлог за среднорочна стратегија за патна и железничка
координација. Како можни нови мултимодални терминали се предлагаат десет
локации на територијата на Република Македонија, кои треба детално да се
проучат преку изработка на нова физибилити студија. Оваа студија треба да
биде поопсежна со цел да даде подобар приказ на интересите на македонската
економија. Имајќи предвид дека постојат нееднаквости на интермодалните
капацитети во Скопје, со студијата се препорачува дека е премногу рано да се
инвестира во нови мултимодални капацитети во секундарни центри, а голем
приоритет се дава на воспоставување на успешен модел на мултимодален
терминал во Скопје.
Мултимодалниот транспорт во Република Македонија има политичка
поддршка, меѓутоа наведените промотивни мерки/инструменти сè уште не се
конкретни/присутни. Пред создавање и имплементирање на конкретни
промотивни мерки/инструменти за домашниот/меѓународниот мултимодален
транспорт, треба да се создат објективни услови за тоа, чија цена е висока
(изградбата на железничката инфраструктура и мултимодалните терминали) и
за што е потребно подолго време.

2.4. АНАЛИЗА НА ТЕКОВИТЕ НА СТОКА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во глобални размери, Република Македонија спаѓа во збирот на мали,
отворени општества. За стопанство на мала држава со мал пазар отвореноста
кон светскиот пазар во услови на глобализација претставува единствен пат до
стабилен стопански раст и развој. Нужноста од вклучувањето на Република
Македонија во интегративните преоцеси, како и нејзиниот интерес за
поврзување со Европската унија е јасен: унапредување на меѓусебната
стопанска соработка со либерализација на тековите на стоки и услуги, како и
стварање на услови за доток на странски капитал.

Табела 11: Товарен сообраќај
ПРЕВОЗ НА СТОКА (t)
Железнички
Воздушен
Патен транспорт
транспорт
транспорт
1991
5641000
1273
6141000
1992
3995000
1215
4015000
1993
3382000
3095
3801000
1994
1920000
6852
3710000
1995
1910000
9152
3072000
1996
1804000
3807
2161000
1997
2104000
4628
2374000
1998
2694000
5022
1895000
1999
2166000
11282
2327000
2000
3231000
3512
2123000
2001
2799000
2329
6661000
2002
2208000
2139
7359000
2003
2390000
1802
7974000
Извор: Статистички годишник на Република Македонија, 2004, p. 554.
Години

Вкупно
11783273
8011215
7186095
5636852
4991152
3968807
4482628
4594022
4504282
5357512
9462329
9569139
10365802

Табела 12: Учество на транспортните гранки во вкупниот превоз на стока во
Република Македонија по години
ПРЕВОЗ НА СТОКА (%)
Железнички
Воздушен
Патен транспорт
транспорт
транспорт
1991
47,87
0,01
52,12
1992
49,87
0,02
50,12
1993
47,06
0,04
52,89
1994
34,06
0,12
65,82
1995
38,27
0,18
61,55
1996
45,45
0,10
54,45
1997
46,94
0,10
52,96
1998
58,64
0,11
41,25
1999
48,09
0,25
51,66
2000
60,31
0,07
39,63
2001
29,58
0,02
70,39
2002
23,07
0,02
76,90
2003
23,06
0,02
76,93
Извор: Изработено од докторантот врз основа на податоците од табела 11.
Години

Вкупно
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Табела 13: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2000г.
Земји со најголем обем на размена со
Република Македонија во 2000 година (USD)
УВОЗ
ИЗВОЗ
ВКУПНО
Србија и Црна Гора
335103000
190632000
525465000
Германија
257491000
253277000
510768000
Грција
84107000
201600000
285707000
САД
165653000
83081000
248734000
Украина
465000
205771000
206236000
Извор: Податоци од Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk (23.01.2007).
Држава

Графикон 9: Земји со најголем обем на размена со Македонија во 2000г.
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Табела 14: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2001г.
Земји со најголем обем на размена со
Република Македонија во 2001 година (USD)
УВОЗ
ИЗВОЗ
ВКУПНО
Германија
238736000
214965000
453701000
Србија и Црна Гора
267013000
158020000
425033000
Грција
101132000
184634000
285766000
Италија
91196000
107829000
199025000
Русија
13941000
139712000
153653000
Извор: Податоци од Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk (23.01.2007).
Држава

Графикон 10: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2001г.
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Табела 15: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2002г.
Земји со најголем обем на размена со
Република Македонија во 2002 година (USD)
УВОЗ
ИЗВОЗ
ВКУПНО
Германија
234001000
284734000
518735000
Србија и Црна Гора
246384000
185191000
431575000
Грција
116950000
237883000
354833000
Италија
81875000
118586000
200461000
Словенија
21656000
129673000
151329000
Извор: Податоци од Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk (23.01.2007).
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Графикон 11: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2002г.
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Табела 16: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2003г.
Земји со најголем обем на размена со
Република Македонија во 2003 година (USD)
УВОЗ
ИЗВОЗ
ВКУПНО
Германија
278354000
303873000
582277000
Србија и Црна Гора
273803000
212361000
486434000
Грција
179813000
300206000
480019000
Италија
95366000
122573000
217939000
Русија
13744000
177828000
191572000
Извор: Податоци од Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk (23.01.2007).
Држава

Графикон 12: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2003г.
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Табела 17: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2004г.
Земји со најголем обем на размена со
Република Македонија во 2004 година (USD)
УВОЗ
ИЗВОЗ
ВКУПНО
Германија
368187000
317220000
685408000
Србија и Црна Гора
243715000
347602000
591317000
Грција
282637000
228757000
511394000
Италија
168808000
134552000
303360000
Русија
271010000
19671000
290681000
Извор: Податоци од Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk (23.01.2007).
Држава

Графикон 13: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2004г.
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Табела 18: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2005г.
Земји со најголем обем на размена со
Република Македонија во 2005 година (USD)
УВОЗ
ИЗВОЗ
ВКУПНО
Србија и Црна Гора
264206000
459544000
723750000
Германија
334884000
364015000
698899000
Грција
296830000
312931000
609761000
Русија
424494000
21419000
445913000
Италија
193668000
169606000
363274000
Извор: Податоци од Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk (23.01.2007).
Држава

Графикон 14: Земји со најголем обем на размена со Р. Македонија во 2005г.
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Табела 19: Вкупен увоз и извоз во Република Македонија (USD)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
УВОЗ
2903872000 1687600000 1962110000 2299921000 2931626000 3227998000
ИЗВОЗ 1322617000 1157507000 1115527000 1363252000 1675877000 2041265000
Извор: Податоци од Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk (23.01.2007).

Графикон 15: Вкупен увоз и извоз во Република Македонија (USD)
3500000000
3000000000
2500000000
2000000000

УВОЗ

1500000000

ИЗВОЗ

1000000000
500000000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Обемот на стоковата размена на Република Македонија со странство во
периодот од јануари – декември 2003 година изнесува 3673342000 USD, пришто
извозот учествува со 37,2%, а увозот со 62,8%. Покриеноста на увозот со извоз е
59,3%, а салдото на размената е негативно и изнесува 939364000 USD. Во
периодот јануари – декември 2003 година, најголемо учество имаат разните
готови производи (34,5%), производите класирани според материјалот (29,1%) и
пијалоците и тутунот (29,1%), а во увозот трансакциите и неспоменатата стока
(19,6%), машините и транспортните уреди (18,8%), производите класирани
според материјалот (14,4%). Во овој период најголемо учество во извозот на
стоки имаат членките на Европската унија (54,7%) и државите од поранешна
СФРЈ (28,3%), а во увозот на стоки најголемо учество имаат земјите членки на
Европската унија (43,8%) и земјите од Централна и од Источна Европа и
поранешниот СССР (22,5%).106
Обемот на стоковата размена на Република Македонија со странство во
периодот од јануари – декември 2004 година изнесува 4607503000 USD, пришто
извозот учествува со 36,4%, а увозот со 63,6%. Покриеноста на увозот со извоз е
57,2%, а салдото на размената е негативно и изнесува 1255749000 USD. Во
периодот јануари – декември 2004 година, најголемо учество имаат разните
готови проивзоди (34,1%), производите класирани според материјалот (32,6%),
а во увозот производите класирани според материјалот (23,8%), машини и
транспортни уреди (18,7%) и минерални горива, мазива и сл. (13,6%). Во овој
период најголемо учество во извозот на стоки имаат членките на Европската
унија (57,1%) и државите од поранешна СФРЈ (27,5%), а во увозот на стоки
најголемо учество имаат земјите членки на Европската унија (49,8%) и земјите
од Централна и од Источна Европа и поранешниот СССР (23,2%).107
Обемот на стоковата размена на Република Македонија со странство во
периодот од јануари – декември 2005 година изнесува 5269263000 USD, пришто
извозот учествува со 38,7%, а увозот со 61,3%. Покриеноста на увозот со извоз е
63,2%, а салдото на размената е негативно и изнесува 1186733000 USD. Во
периодот јануари – декември 2005 година, најголемо учество имаат призводите
класирани според материјалот (33,4%), разните готови производи (28,9%), а во
увозот производите класирани според материјалот (29,4%), минералните горива,
мазива и сл., (19,2%) и машините и транспортните уреди (17,4%). Во овој
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период најголемо учество во извозот на стоки имаат членките на Европската
унија (53,1%) и државите од поранешна СФРЈ (29,0%), а во увозот на стоки
најголемо учество имаат земјите членки на Европската унија (45,5%) и земјите
од Централна и од Источна Европа и поранешниот СССР (25,6%).108
Стоковата размена по заедници на држави укажува на силна ориентација
на македонското стопанство кон пазарот на Европската унија. Во останатите
држави најголем дел отпаѓа на државите од поранешна СФРЈ и потоа државите
од Централна и од Источна Европа и поранешниот СССР.
Европската унија претставува најважен трговски партнер на Република
Македонија со највеќе трансакции во подрачјето на увозот и извозот на стока.
Затоа Европската унија претставува логичен пат на Репубика Македонија за
влегување во глобалните меѓународни води како нејзина природна ориентација.

2.5.

ПОВАЖНИ ИЗВОРИ НА МЕЃУНАРОДЕН
МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ

Во табела 20 и табела 21 претставен е извозот на стока во тони (t) и
процентуално (%) по царинарници во Република Македонија и во табела 22 и
табела 23 претставен е увозот на стока во тони (t) и процентуално (%). Во
табела 24 и табела 25 е претставен вкупниот обем на протек на стока (увоз +
извоз) во тони (t) и процентуално (%) по царинарници во Република Македонија
со што бројките (процентите) всушност ги дефинираат поважните извори на
меѓународен мултимодален транспорт во Република Македонија.
Табела 20: Извоз на стока по царинарници во Република Македонија во тони (t)
Години

2000
2001
Царинарница Скопје
1956930
1474830
Царинарница Куманово
112191
77707
Царинарница Штип
276810
301287
Царинарница Гевгелија
335924
285206
Царинарница Битола
95770
114700
ВКУПНО
2777625
2253730
Извор: Царинска управа на Република Македонија.

2002
1104701
87699
292610
276446
129784
1891240

2003
1492346
62034
157227
290822
131897
2134326

2004
1446362
93776
100669
341541
152440
2134788

Табела 21: Извоз на стока по царинарници во Република Македонија (%)
Години
2000
2001
2002
Царинарница Скопје
70,45
65,44
58,41
Царинарница Куманово
4,04
3,45
4,64
Царинарница Штип
9,96
13,37
15,47
Царинарница Гевгелија
12,10
12,65
14,62
Царинарница Битола
3,45
5,09
6,86
ВКУПНО
100,00%
100,00%
100,00%
Извор: Изработено од докторантот според податоците во табела 20.
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2003
69,92
2,90
7,37
13,63
6,18
100,00%

2004
67,75
4,39
4,72
16,00
7,14
100,00%

Графикон 16: Извоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2000 година (%)
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Графикон 17: Извоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2001 година (%)
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Графикон 18: Извоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2002 година (%)
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Графикон 19: Извоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2003 година (%)
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Графикон 20: Извоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2004 година (%)
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Табела 22: Увоз на стока по царинарници во Република Македонија во тони (t)
Години
2000
2001
Царинарница Скопје
1019739
914937
Царинарница Куманово
244387
185368
Царинарница Штип
359728
349339
Царинарница Гевгелија
1347696
1017793
Царинарница Битола
193925
148556
ВКУПНО
3165475
2615993
Извор: Царинска управа на Република Македонија.

2002
1309315
310661
354557
1069260
208620
3252413

2003
1917834
280795
306256
787874
201192
3493951

2004
2338577
275818
280067
810327
205064
3909853

Табела 23: Увоз на стока по царинарници во Република Македонија (%)
Години

2000
2001
2002
Царинарница Скопје
32,21
34,97
40,26
Царинарница Куманово
7,72
7,09
9,55
Царинарница Штип
11,37
13,35
10,90
Царинарница Гевгелија
42,57
38,91
32,88
Царинарница Битола
6,13
5,68
6,41
ВКУПНО
100,00%
100,00%
100,00%
Извор: Изработено од докторантот според податоците во табела 22.

2003
54,89
8,04
8,76
22,55
5,76
100,00%

2004
59,81
7,06
7,16
20,72
5,25
100,00%

Графикон 21: Увоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2000 година (%)
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Графикон 22: Увоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2001 година (%)
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Графикон 23: Увоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2002 година (%)
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Графикон 24: Увоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2003 година (%)
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Графикон 25: Увоз на стока по царинарници во Република Македонија во
2004 година (%)
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Табела 24: Вкупно (извоз и увоз) на стока по царинарници во Република
Македонија во тони (t)
Години

2000
2001
Царинарница Скопје
2976669
2389767
Царинарница Куманово
356578
263075
Царинарница Штип
636538
650626
Царинарница Гевгелија
1683620
1302999
Царинарница Битола
289695
263256
ВКУПНО
5943100
4869723
Извор: Царинска управа на Република Македонија.

2002
2414016
398360
647167
1345706
338404
5143653

2003
3410180
342829
463483
1078696
333089
5628277

2004
3784939
369594
380736
1151868
357504
6044641

Табела 25: Вкупно (извоз и увоз) на стока по царинарници во Р. Македонија (%)
Години

2000
2001
2002
Царинарница Скопје
50,09
49,07
46,93
Царинарница Куманово
6,00
5,40
7,75
Царинарница Штип
10,71
13,36
12,58
Царинарница Гевгелија
28,33
26,76
26,16
Царинарница Битола
4,87
5,41
6,58
ВКУПНО
100,00%
100,00%
100,00%
Извор: Изработено од докторантот според податоците во табела 24.

2003
60,59
6,09
8,24
19,16
5,92
100,00%

2004
62,62
6,12
6,30
19,05
5,91
100,00%

Графикон 26: Вкупно (извоз и увоз) на стока по царинарници во Република

Македонија во 2000 година (%)
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Графикон 27: Вкупно (извоз и увоз) на стока по царинарници во Република
Македонија во 2001 година (%)
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Графикон 28: Вкупно (извоз и увоз) на стока по царинарници во Република
Македонија во 2002 година (%)
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Графикон 29: Вкупно (извоз и увоз) на стока по царинарници во Република
Македонија во 2003 година (%)
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Графикон 30: Вкупно (извоз и увоз) на стока по царинарници во Република
Македонија во 2004 година (%)
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Од претходните табели јасно се гледа најголемо движење на стоки при
извоз и увоз постои во царинарницата Скопје, потоа во царинарницата
Гевгелија, царинарницата Штип, царинарницата Куманово и царинарницата во
Битола. Ваквиот „распоред на големините“ во поглед на извозот и увозот на
стока ги дефинира и изворите на мултимодалниот транспорт. Овој распоред е
логичен ако се земе во предвид географската положба, концентрацијата на
населението (...), како и податокот дека Скопје како прворангиран во поглед на
тековите на стока лежи на коридорот VIII109 и коридорот X110 коишто
претставуваат постојни и перспективни правци на стоковите движења, а
Гевгелија на коридорот X во непосредна близина на Солунското пристаниште.
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Коридор VIII: Драч-Тирана-Ќафасан-Скопје-Деве Баир-Софија-Бургас-Варна.
Коридор X: Салзбург-Љубљана-Загреб-Белград-Ниш-Скопје-Велес-Солун со краците: „А“ –
Грац-Марибор-Загреб; „Б“ – Будимпешта-Нови Сад-Белград; „В“ – Ниш-Софија-Истанбул; „Г“
– Велес-Битола-Ники-Флорина-Игуменица.
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3. ПОВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ВО
МУЛТИМОДАЛНИОТ ТРАНСПОРТ
Во меѓународниот мултимодален и комбиниран транспорт повеќе од
дваесетина години се користат различни превозни документи. Речиси секој од
овие документи е менуван повеќе пати и дополнуван во согласност со барањата
за модернизација и степнот на развој на современите технологии на транспорт
(посебно контејнеризацијата), но и барањата на одредени меѓународни
организации и конвенции.
Секој документ за превоз на стока, како последица на склучените
договори за мултимодален и комбиниран транспорт, има свои специфични
правноекономски импликации, а во продолжение ќе бидат елаборирани само
некои најважни документи:
1. FBL - FIATA –товарница за мултимодален транспорт;
2. FWB - FIATA –товарен лист за мултимодален транспорт;
3. MULTIDOC –товарница за мултимодален транспорт;
4. MULTIWAYBILL –бродски товарен лист за мултимодален транспорт;
5. COMBICONBILL –товарница за комбиниран транспорт;
6. COMBICONWAYBILL –бродски товарен лист за комбиниран транспорт.
FBL - FIATA – товарница за мултимодален транспорт. За овој
документ службен назив во периодот од 1970 до 1992 година на англиски јазик
бил FIATA Combined Transport Bill of Lading (FIATA – товарница за
комбиниран транспорт) или скр. FBL. FIATA111 има авторско право на FBL и
истиот е во согласност со Правилникот на UNCTAD112/ICC113 за меѓународни
транспортни документи којшто е прифатен од Извршниот одбор на ICC во
Париз на 11.06.1991 година. FIATA издала и Упатство за употреба на FIATA
товарницата за мултимодален транспорт од 1992 година којшто е интегрален
дел на Лиценцниот договор којшто го склучуваат Меѓународниот сојуз на
шпедитерски здруженија (FIATA) и националните шпедитерски здруженија.114
Во продолжение се елаборирани најважните прашања на шпедитерот
како оператор на мултимодалниот транспорт врз основа на Стандардните
услови на FIATA товарницата за мултимодален транспорт од 1992 година,
коишто се отпечатени на опачината на FIATA товарницата за мултимодален
транспорт (англ. NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF
LADING) и тоа:115
1. Примена на стандардните услови;
2. Издавање на FIATA товарница за мултимодален транспорт;
3. Преносливост на FBL и право на стоката;
4. Превоз на опасна стока и обештетување;
5. Oпис и преглед на стоката којашто ја запакувал корисникот на превозот;
6. Одговорност на шпедитерот како оператор на мултимодалниот транспорт;
111
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7. Ограничување на одговорноста на шпедитерот како оператор на
мултимодалниот транспорт;
8. Примена на вондоговорната одговорност. Стандардни услови на FIATA
товарницата;
9. Одговорност на лицата во служба на шпедитерот и останатите лица;
10. Начини и патишта на превоз;
11. Предавање на стоката;
12. Возарина и трошоци;
13. Заложно право;
14. Заедничка (генерална) хаварија;
15. Извесувања;
16. Застарување;
17. Судство и примена на правото;
FWB - FIATA – товарен лист за мултимодален транспорт. Освен
FIATA товарницата за мултимодален транспорт (FBL, 1992) FIATA (т.е.
Меѓународниот сојуз на шпедитерски здруженија, основан на 31.05.1926 во
Виена) издал уште еден документ за мултимодален транспорт FWB NONNEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT WAYBILL, односно
FIATA – товарен лист за мултимодален транспорт (скр. FWB). Овој документ го
издала FIATA во 1996 година, а се работи за непренослив документ, товарен
лист за мултимодален транспорт, кој по содржината и намената е многу сличен
на FIATA-товарницата за мултимодален транспорт, со тоа што FWB не е
пренослив документ, односно не е вредносен документ.
FIATA има авторско право на FWB, кое во согласност со Правилникот на
UNCTAD/ICC за меѓународни транспортни документи, којшто го прифатил
Извршниот одбор на ICC во Париз на 11.06.1991 година. FIATA ги издала и
Правилата за националните шпедитерски здруженија кои се однесуваат на
употребата на FIATA – товарниот лист за мултимодален транспорт (FIATA
FWB). Според овие Правила, националните шпедитерски здруженија може да
упоребуваат FIATA FWB само врз основа на писмено одобрение од FIATA и во
согласност со споменатите правила кои мора претходно да се потпишат.
FIATA – товарниот лист за мултимодален транспорт на опачината ги
содржи отпечатени стандардните услови. Такви услови ги има 20, а посебно
индикативни се следните:
 Издавање на FWB;
 Одговорност на шпедитерот;
 Ограничување на одговорноста на шпедитерот (...).
Од споредбата на Стандардните услови на FIATA – FWB (1997) и
Стандардните услови на FIATA FBL (1992) произлегува дека и едните и другите
услови имаат иста мисија: да го афирмираат меѓународниот шпедитер како
оператор на мултимодалниот транспорт, кој не само што организира
транспортни односно логистички процеси туку квалитетно, одговорно и
професионално ги извршува без оглед на нивната сложеност и оддалеченост од
местото на преземање до местото на испорака. Значајна разлика меѓу овие
документи е само во тоа што FBL (т.е. FIATA товарницата за мултимодален
транспорт) е вредносен документ, а тоа не е случај со FWB (т.е. FIATA товарен
лист за мултимодален транспорт). Во практичната примена во мултимодалниот
транспорт двата документи имаат свои правни и стопански предности (...).
Во согласност со Стандардните услови на FIATA – товарниот лист за
мултимодален транспорт од 1996 година, FIATA – FWB е транспортен документ

којшто го издава шпедитерот кога делува како оператор на мултимодалниот
транспорт (т.е. МТО). FWB, исто така може да се издаде како бродски товарен
лист.
FIATA – FWB е непренослив документ. Овој документ е во согласност со
Правилникот на UNCTAD/ICC за меѓународни транспортни документи којшто
го објавила Меѓународната трговска комора во Париз (ICC) во својата брошура
бр. 481. FWB има ICC логотип заедно со логотипот на националното здружение
на меѓународни шпедитери.
Се препорачува на шпедитерите и поморските бродари, кога дејствуваат
како оператори на мултимодалниот транспорт (МТО) да ја осигураат својата
одговорност во согласност со преземените обврски од издадените FIATA –
FWB.
За да ја афирмира употребата на FIATA – товарниот лист за
мултимодален транспорт, FIATA издала Правила за националните шпедитерски
здруженија за употребата на FIATA – товарниот лист за мултимодален
транспорт (т.е. FIATA - FWB).
Следните Правила се однесуваат на употребата на FIATA – товарниот
лист за мултимодален транспорт како дел од договорот меѓу Меѓународниот
сојуз на шпедитерски здруженија (овде наведен како FIATA) и националното
шпедитерско здружение (овде наведено како национално шпедитерско
здружение, членка на FIATA).
 Издавање на FIATA – товарен лист за мултимодален транспорт;
 Службен јазик на FIATA – товарниот лист за мултимодален транспорт;
 Кој може да издава FIATA – товарен лист за мултимодален транспорт;
 Број на FIATA – товарниот лист за мултимодален транспорт;
 Фалсификување или злоупотреба на FIATA – товарниот лист за
мултимодален транспорт;
 Знак на националното шпедитерско здружение;
 Код на државата;
 Име и место во работењето, коешто му дава право на шпедитерот да
користи FIATA – товарен лист за мултимодален транспорт;
 Осигурување на одговорноста;
 Исполнување на потребните обврски на FIATA – товарниот лист за
мултимодален транспорт за потврдување од меѓународната трговска
комора.
MULTIDOC – товарница за мултимодален транспорт. BIMCO (т.е.
Балтичката и меѓународната поморска конвенција; организација на бродари и
агенти, Копенхаген, англ. The Baltic and International Maritime Conference, скр.
BIMCO) уште во 1977 година издал превозен документ со назив „COMBIDOC“,
на којшто претходел сличен документ со назив „COMBICONBILL“ (од 1971
година). „COMBIDOC“ или „Combined Transport Document“ е всушност
превозен документ за комбиниран транспорт, коишто повремено го издавале
поморските бродари, односно во нивно име и за нивна сметка поморските
агенти.
Со оглед на тоа дека „COMBIDOC“ не задоволувал условите на
правилникот на UNCTAD/ICC за документите за мултимодален транспорт,
BIMCO го ревидирал овој документ и во 1995 година издал нов превозен
документ со назив MULTIDOC ‟95 (т.е. Multimodal Transport Bill of Lading). Тоа
е всушност, Товарница за мултимодален транспорт, која, како и класичната

товарница (т.е. превозниот документ во поморскиот сообраќај) е вредносен и
пренослив документ. На опачината на MULTIDOC отпечатени се Стандардните
услови врз основа на Правилата на UNCTAD/ICC за документите во
мултимодалниот превоз. Овој документ (MULTIDOC „95) има 25 клаузули, а
најважни се: примена на товарницата, судбеност и примена на правото,
одговорност на операторот на мултимодалниот транспорт, ограничување на
одговорноста на операторот (т.е. МТО), превоз на опасна стока, возарина и
трошоци (...). MULTIDOC ‟95 по своите битни карактеристики е многу сличен
на превозниот документ FBL (т.е. Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of
Lading - 1992).
MULTIWAYBILL – бродски товарен лист за мултимодален
транспорт. Истовремено со издавањето на превозниот документ MULTIDOC
‟95, BIMCO издал сличен превозен документ со назив MULTIWAYBILL ‟95
(т.е. Multimodal Transport Waybill). Тоа е всушност бродски товарен лист за
мултимодален транспорт, којшто е речиси идентичен со MULTIDOC, но не е
вредносен документ и не може да се пренесува (...).
COMBICONBILL – товарница за комбиниран транспорт. Уште во
1971 година BIMCO ја издал првата варијанта на „Товарница за комбиниран
транспорт“ (т.е. Combined Transport Bill of Lading, скр. COMBICONBILL).
Повеќе од дваесетина години се користела паралелно со FIATA – товарницата
за комбиниран транспорт (т.е. FIATA Combined Transport Bill of Lading). Во
1995 година BIMCO го ревидирал овој превозен документ и издал значително
изменета и дополнета пренослива товарница за комбиниран транспорт (т.е.
Negotiable Combined Transport Bill of Lading, скр. COMBICONBILL). Овој
документ е вредносен документ, пренослив е, и прилагоден на современиот
комбиниран транспорт. На опачината ги има Стандардните услови со 24
клаузули.
COMBICONWAYBILL – бродски товарен лист за комбиниран
транспорт. Во 1995 година, BIMCO издал и друг сличен документ, речиси
идентичен
на
COMBICONBILL,
превозен
документ
со
назив
COMBICONWAYBILL (т.е. Combined Transport Sea Waybill). Ова е Поморски
(или бродски) товарен лист за комбиниран транспорт, којшто не е вредносен
документ и не може да се пренесува (...).

4. НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИ КЛАУЗУЛИ НА
ДОГОВОРОТ ВО МУЛТИМОДАЛНИОТ
ТРАНСПОРТ
Во продолжение, во делот Надворешно трговски клаузули на договорот
во мултимодалниот транспорт обработено е следното: 1) Надворешно
трговски клаузули според Incoterms 2000; и 2) Примена на транспортните
клаузули во пракса.
4.1.

НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИ КЛАУЗУЛИ СПОРЕД
INCOTERMS 2000

Условите за купопродажба, посебно во меѓународната трговија и промет
со стоки имаат одлучувачко значење за договорните страни (продавачот и

купувачот) и за сите останати учесници во склучената работа па и за
осигурувачите.
За осигурувањето е од голема важност да се одреди кој и кога има
осигурителен интерес на стоката т.е. кој го поднесува ризикот на стоката во
текот на транспортот. Ризикот во купопродажбата на стоката преоѓа од
продвачот на купувачот, па за остварување на правото од договорот за
осигурување потребно е точно да се знае моментот на преминување на ризикот.
Затоа условите за купопродажба со коишто се утврдува тој премин на ризикот
се важни и за осигурувачот.
Изедначувањето на меѓународната пракса во условите за купопродажба
вградено е во одредбите на INCOTERMS.
Потребата за изедначување и единствено толкување на условите во
меѓународната купопроджба се јавува релативно рано. Разновидноста на
правните подрачја на поедини држави и несигурноста кое право (меродавно
право) и како ќе се применува во случај на спор или некој друг случај е причина
за систематско решение остварено во рамките на Меѓународната трговска
комора (International Chamber of Commerce - ICC). Меѓународната трговска
комора во 1936 година објавила збир на меѓународни правила за толкување на
трговските термини познати под името „Incoterms 1936“ (International
Commercial Terms).
Со развојот на стопанството и новите потреби овие правила постојано се
дополнуваат и усовршуваат. Тоа е направено во 1953, 1967, 1976, 1980 и
последно во 2000 година, Incoterms 2000.
Одредбите од Incoterms 2000 не се и не можат да бидат задолжителни во
меѓународната трговија, туку нивната примена мора да се договори. Според тоа,
може да се договори и поинаку: услови за купопродажба според земјата на
купувачот, продавачот или некоја друга земја или услови итн.
Целта на Incoterms е давање на збир на одредени меѓународни правила за
толкување
на
главните
термини
коишто
се
употребуваат
во
надворешнотрговските договори заради доброволно користење.
Incoterms ги штити интересите на деловните партнери и ја олеснува
меѓународната купопродажба, бидејќи има за цел:116
 што појасно и поточно одредување и дефинирање на правата и
должностите на учесниците во купопродажбата;
 примена и користење на најраширените и врежани правила и пракса во
современата меѓународна трговија;
Примената на еднообразните меѓународни правила дава сигурност во
меѓународната трговија, бидејќи ја отстранува секоја неизвесност на различно
толкување на поедини термини во разни земји, а тоа е:
 потешкотии коишто се јавуваат заради несоодветни известувања;
 потешкотии коишто произлегуваат од разните можности за толкување на
поедини изрази (термини).
Термините во Incoterms 2000 се следните:
1. EXW (EX WORKS) – ФРАНКО ФАБРИКА (...именувано место), односно
EXW – EX WORKS (…named place)117 значи дека продавачот ја
извршува својата обврска кога стоката ќе ја стави на располагање на
купувачот во сопствените простории (на пр., работилница, фабрика,
116
117
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складиште итн.), извозно неоцаринета и ненатоварена на било кое
превозно средство. Според тоа, овој термин претставува минимални
обврски за продавачот, па купувачот треба да ги поднесе сите трошоци и
ризици коишто се поврзани со преземање на стоката од просториите на
продавачот. Меѓутоа, доколку странките сакаат продавачот да ја носи
одговорноста за натоварот на стоката при поаѓањето, како и да ги носи
ризици и сите трошоци за натовар, тоа треба јасно да се истакне во
договорот за продажба. Овој термин не треба да се користи кога
купувачот директно или индиректно не може сам да ги исполни
извозните формалности. Во такви околности треба да се користи
терминот FCA, ако продавачот се согласува да ја натовари стоката на
сопствен трошок и ризик.118
2. FCA – ФРАНКО ПРЕВОЗНИК (...именувано место), односно FCA –
FREE CARIER (...named place)119 значи дека продавачот ја испорачува
стоката на местото коешто го именувал купувачот, извозно оцаринета, на
превозникот којшто го одредил купувачот. Треба да се нагласи дека
избраното место на испорака има влијание на обврските за натовар и
истовар на стоката на тоа место. Ако испораката се извршува во
просториите на продавачот, продавачот е одговорен за натоварот. Ако
испораката се извршува на било кое друго место, продавачот не е
одговорен за истоварот. Оваа одредба може да се користи без оглед на
начинот на транспорт, вклучувајќи го и мултимодалниот транспорт.
„Превозник“ претставува секое лице кое според договорот за превоз
извршува превоз или осигурува обавување на превоз со железница, пат,
воздух, море, река или комбинација од овие превози. Ако купувачот
одреди друго лице, а не превозникот, да ја прими стоката, се смета
продавачот ја исполнил сопствената обврска за испорака на стоката кога
ја испорачал на тоа лице.120
3. FAS – ФРАНКО ОД СТРАНАТА НА БРОДОТ (...именувано
пристаниште на натовар/отпрема), односно FAS – FREE ALONGSIDE
SHIP (…named port of shipment)121 значи дека продавачот ја исполнува
својата обврска за испорака кога стоката ќе ја постави од страната на
бродот во именуваното пристаниште на натовар/отпрема. Тоа значи дека
купувачот од тој момент ги носи сите трошоци и ризици од загуби
односно оштетувања на стоката. Терминот FAS бара продавачот да ја
оцарини стоката за извоз. Ова е обратен случај во однос на претходните
Incoterms кои бараа купувачот да ја оцарини стоката за извоз. Меѓутоа,
доколку договорните страни сакаат купувачот да изврши извозно
царинење, тоа треба јасно да се истакне во договорот за продажба. Овој
термин може да се користи само за поморски и речен превоз.122
4. FOB – ФРАНКО БРОД (...именувано прстаниште на натовар/отпрема),
односно FOB – FREE ON BOARD (…named port of shipment)123 значи
дека продавачот ја исполнува својата обврска кога ќе ја испорача стоката
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преку оградата на бродот во именуваното пристаниште на
натовар/отпрема. Тоа значи дека купувачот мора да ги носи сите
трошоци и ризик од загуба или оштетувања на стоката од таа точка. Овој
термин може да се користи само во поморскиот или речниот транспорт.
Ако странките немаат намера да ја испорачаат стоката преку оградата на
бродот, се користи одредбата FCA.124
5. CFR – ТРОШОК И ВОЗАРИНА (...именувано пристаниште на
одредиштето/истоварот) односно CFR – COST AND FREIGHT (…named
port of destination)125 значи дека продавачот ја исполнува својата обврска
на испорака кога стоката ќе ја мине оградата на бродот во пристаништето
на на отпрема/натовар. Продавачот мора да ги поднесе трошоците и
возарината потребна стоката да ја допреми во именуваното пристаниште
на одредиштето/истоварот, но ризикот од загуба или оштетување на
стоката, како и сите дополнителни трошоци коишто настануваат откако
стоката е испорачана, преминуваат од продавачот на купувачот. Според
CFR терминот продавачот е должен да го изврши извозното царинење на
стоката. Овој термин може да се користи само за поморски и речен
превоз. Доколку странките немаат намера да ја испорачаат стоката преку
оградата на бродот, подобро е да се користи терминот CPT.126
6. CIF – ТРОШОК, ОСИГУРУВАЊЕ И ВОЗАРИНА (...именувано
пристаниште на одредиштето/истоварот), односно CIF – COST,
INSURANCE AND FREIGHT (…named port of destination)127 значи дека
продавачот ја исполнува својата обврска на испорака кога стоката ќе ја
мине оградата на бродот во пристаништето на натовар/отпрема.
Продавачот мора да ги плати трошоците и возарината потребна стоката
да ја допреми во именуваното одредишно пристаниште, но ризикот од
загуба или оштетување на стоката, како и другите дополнителни
трошоци коишто можат да настанат по испораката, се пренесуваат од
продавачот на купувачот. Меѓутоа, според CIF терминот продавачот
мора да му обезбеди на купувачот и поморско осигурување коешто го
покрива ризикот од губење или оштетување на стоката за време на
превозот. Во согласност со наведеното, продавачот договара
осигурување и плаќа премија за осигурување. Купувачот треба да има на
ум дека според CIF терминот продавачот е должен да ја осигура стоката
само со минимално покритие. Доколку купувачот сака осигурување со
поголемо покритие, тој во врска со тоа мора посебно да се договори со
продавачот или мора сам да договори дополнително осигурување. CIF
терминот бара од продавачот стоката извозно да ја оцарини. CIF
терминот може да се користи само за поморски и речен превоз. Доколку
странките немаат намера да ја испорачаат стоката преку оградата на
бродот, подобро е да се користи терминот CIP.128
7. CPT – ВОЗАРИНАТА Е ПЛАТЕНА ДО (... именувано место на
одредиштето), односно CPT – CARRIAGE PAID TO (…named place of
destination)129 значи дека продавачот ја испорачува стоката на
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превозникот којшто тој го именува, но продавачот мора дополнително да
го плати трошокот за превоз потребен стоката да се довезе до
именуваното одредиште. Тоа значи дека купувачот ги поднесува сите
ризици и сите други трошоци коишто настануваат по испорачувањето на
стоката. „Превозник“ претставува секое лице кое, според договорот за
превоз, ја презема на себе обврската да изврши или обезбеди извршување
на превоз со железница, пат, воздух, море, река или со комбинација на
овие видови на превоз. Ако за превоз до договореното одредиште се
користат и други превозници, од моментот на испорака на стоката
ризикот преминува на првиот превозник. CPT терминот бара продавачот
да изврши извозно царинење на стоката. Овој термин може да се користи
за сите видови на транспорт вклучувајќи го и мултимодалниот
транспорт.130
8. CIP – ВОЗАРИНА И ОСИГУРУВАЊЕ ПЛАТЕНИ ДО (...именувано
место на одредиштето), односно CIP – CARRIAGE AND INSURANCE
PAID TO (…named place of destination)131 значи дека продавачот ја
испорачува стоката на превозникот којшто тој го именувал, но
продавачот мора дополнително да ги поднесе трошоците за превоз
потребни стоката да се допреми до именуваното одредиште. Тоа значи
дека купувачот го носи ризикот и дополнителните трошоци коишто
настануваат по испораката на стоката. Меѓутоа, според CIP терминот
продавачот исто така мора да обезбеди на купувачот осигурување
коешто го покрива ризикот за загубена или оштетена стока при превозот.
Во согласност со тоа, продавачот договорува осигурување и плаќа
премија за осигурување. Купувачот треба да има на ум дека според CIP
терминот продавачот е должен да ја осигура стоката само со минимално
покритие. Доколку купувачот сака осигурување со поголемо покритие,
тој за тоа посебно да се договори со продавачот или мора сам да
обезбеди дополнително осигурување. „Превозник“ значи секое лице кое
според договорот за превоз ја презема на себе обврската да изврши или
обезбеди извршување на превоз со железница, пат, воздух, море, река
или со комбинација на тие видови на превоз. Ако за превоз до
договореното одредиште се користат и други превозници, ризикот од
моментот н испорака на стоката поминува на првиот превозник. CPT
терминот бара од продавачот да изврши извозно царинење на стоката.
Овој термин може да се користи за сите видови на транспорт вклучувајќи
го и мултимодалниот транспорт.132
9. DAF – ИСПОРАЧАНО ГРАНИЦА (...именувано место), односно DAF –
DELIVERED AT FRONTIER (…named place)133 значи дека продавачот ја
исполнува својата обврска за испорака кога стоката ќе ја стави на
располагање на купувачот на превозното средство, неистоварена, извозно
оцаринета, но неоцаринета за увоз, на именуваната точка и место на
границата, но пред царинската линија на соседната држава. Изразот
„граница“ може да се користи за секоја граница вклучувајќи ја и онаа на
државата на извозот. Заради тоа од битно значење е точно да се одреди
границата за којашто станува збор, така што во договорот се одредува
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точка и место. Меѓутоа, ако странките сакаат продавачот да биде
одговорен за истоварот на стоката од превозното средство и да го носи
ризикот и трошоците за истовар, тоа во договорот за продажба мора
прецизно да се нагласи. Овој термин може да се користи за сите видови
на транспорт кога стоката се испорачува на копнена граница. Ако
испораката се извршува одредишното/истоварното пристаниште крај
бродот или пристаништето, подобро е да се користат термините DES или
DEQ.
10. DES – ИСПОРАЧАНО ФРАНКО БРОД (...именувано пристаниште),
односно DES – DELIVERED EX SHIP (…named port of destination) значи
дека продавачот ја исполнува својата обврска за испорака кога стоката ќе
ја стави на располагање на купувачот на бродот, увозно неоцаринета, во
именуваното одредишно/истоварно пристаниште. Продавачот ги
поднесува сите трошоци и ризици врзани со допрема на стоката во
именуваното одредишно/истоварно пристаниште до истоварот. Доколку
странките сакаат продавачот да ги поднесе трошоците и ризиците за
истовар на стоката, тогаш е подобро да се користи терминот DEQ. Овој
термин може да се користи само кога стоката се испорачува по морски
или речен пат или со мултимодален транспорт, на брод во
одредишното/истоварното пристаниште.134
11. DEQ – ИСПОРАЧАНО ФРАНКО КЕЈ (...именувано пристаниште на
одредиштето), односно DEQ – DELIVERED EX QUAY (…named port of
destination)135 значи дека продавачот ја исполнува својата обврска кога
стоката ќе ја стави на располагање на купувачот, увозно неоцаринета, на
кејот во именуваното одредишно/истоварно пристаниште. Продавачот ги
поднесува трошоците и ризиците коишто настануваат со допрема на
стоката до именуваното одредишно/истоварно пристаниште и со истовар
на стоката на кејот. Според DEQ терминот купувачот е должен увозно да
ја оцарини стоката и да ги плати сите формалности, царини, даноци и
други увозни давачки. Ова е спротивен случај од претходните верзии на
Incoterms кој бараше продавачот да изврши увозно царинење. Доколку
странките сакаат во обврските на продавачот да вклучат се или делот од
трошоците којшто се плаќа при увоз на стока, тоа во договорот за
продажба мора јасно да се нагласи. Овој термин се користи само за
испорака на стока по морски или речен пат или со мултимодален
транспорт, за истовар од бродот на кејот во одредишното/истоварното
пристаниште. Меѓутоа, доколку странките сакаат како обврска на
продавачот да ги вклучат ризиците и трошоците на пренесување на
стоката од кејот на некое друго место (складиште, терминал, итн.) внатре
или надвор од пристаништето, треба да се користат термините DDU или
DDP.136
12. DDU – ИСПОРАЧАНО, НЕОЦАРИНЕТО (...именувано место на
одредиштето), односно DDU – DELIVERED DUTY UNPAID (…named
place of destination)137 значи дека продавачот ја испорачува стоката на
купувачот увозно неоцаринета и неистоварена од превозното средство на
именуваното место на одредиштето. Продавачот ги поднесува трошоците
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и ризиците коишто настануваат со допремата на стоката до именуваното
место на одредиштето, освен, каде што е применливо, сите „давачки“ за
увоз во државата на одредиштето (овој термин вклучува одговорност и
ризик за извршување и плаќање на сите извозни царински формалности
како и сите царини, даноци и останати давачки врзани за извоз на стоката
и за нејзиниот транзит низ било која држава до испорака на именуваното
одредишно место). Такви „давачки“ одат на товар на купувачот како и
сите трошоци и ризици коишто настануваат ако тој пропушти навремено
увозно да ја оцарини стоката. Меѓутоа, ако странките сакаат продавачот
да ги изврши царинските формалности и да го поднесе трошокот и
ризикот којшто произлегува од тоа, како и некои трошоци коишто се
плаќаат при увоз на стока, тоа во договорот за продажба мора посебно да
се истакне. Овој термин може да се користи без оглед на видот на
превозот, но кога местото на испорака е во пристаниште на одредиштето
брод или кеј, подобро е да се користат термините DES или DEQ.138
13. DDP – ИСПОРАЧАНО, ОЦАРИНЕТО (именувано место на
одредиштето), односно DDP – DELIVERED DUTY PAID (…named place
of destination)139 значи дека продавачот ја испорачува стоката на
купувачот увозно оцаринета, неистоварена од превозното средство, на
именуваното место на одредиштето. Продавачот ги поднесува сите
трошоци и ризици во врска со допремата на стоката до именуваното
место, вклучувајќи, каде што е применливо, „давачки“ за увоз во
државата на одредиштето (овој термин вклучува одговорност и ризици
на извршување и плаќање на царинските формалности потребни при
извозот и увозот, како и сите царини, даноци и останати давачки врзани
за извозот и увозот на стоката и за нејзиниот транзит низ било која
држава до испораката на именуваното место на одредиштето). Додека
терминот EXW претставува минимални обврски на продавачот, DDP
претставува максимални обврски. Овој термин не треба да се користи ако
продавачот директно или индиректно не може да обезбеди увозна
дозвола. Меѓутоа, доколку странките не сакаат од обврските на
продавачот да исклучат некои трошоци коишто се плаќаат при увоз на
стоката (како ДДВ) тоа во договорот за продажба мора прецизно да се
истакне. Ако странките сакаат купувачот да ги поднесе сите ризици и
трошоци на увозот, треба да се користи терминот DDU. Овој термин
може да се користи без оглед на видот на превоз, но кога местото на
испорака е во пристаниште на одредиштето/истоварот, брод или кеј,
подобро е да се користат термините DES или DEQ.140
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5. ЗНАЧЕЊЕ, УЛОГА И ОСНОВНИ ТЕХНОЛОШКИ
СВОЈСТВА НА ИНДУСТРИСКИОТ ТРАНСПОРТ
Индустрискиот транспорт во целина е сложена и мултидисциплинарна
дејност. Овде доминантни се утоварно  истоварните и операциите на
складирање. Тој има значајна улога во задоволувањето на транспортните
потреби во производните организации, разни индустрии и слично, како во
производниот процес така и во меѓупогонските и надворешни превози. Од тие
причини техничката база и технологијата на индустрискиот транспорт се
разновидни. Неговата структура ја сочинуваат: индустрискиот железнички
транспорт, патен транспорт  паркови за сопствени потреби, едношински
железници, пневматскиот, хидрауличниот транспорт, разни жичари, системот на
складирање, претоварната механизација, опрема и др.
Специјализираните видови на транспорт посебно се присутни во
комбинатите на црната и обоената металургија, хемиската индустрија, во
индустријата за градежни материјали, јагленокопите и др. Во металуршките
комбинати и цементарниците редовно се користи транспортот со лентести
транспортери.
Од аспект на единственост на сообраќајот најголемо значење (посебно во
времето на енергетската криза) имаат индустриските железници, односно
приклучните индустриски колосеци. Преку индустриските колосеци, во
поголемиот број земји, се извршува преку 60% од сите железнички превози.
Индустриските комплекси на индустриските колосеци имаат комплетна
организација, технологија и техничка база слична на железниците на јавниот
сообраќај (колосеци, локомотиви, вагони, депоа, систем на врски и
сигнализација, утоварно  истоварна механизација и складишта).
Во индустрискиот транспорт се наоѓаат голем број на мали или поголеми
патни (обични или специјализирани) паркови за сопствени потреби, кои по
бројност и по капацитет се околу три пати поголеми отколку во јавниот патен
транспорт.
Во зависност од видот на производството, во многу комплекси и погони
редовно се експлоатираат пневматски, хидраулични, конвејерски и други
видови на транспорт.
5.1. Значење на индустрискиот транспорт како составен дел од
производствениот процес
Во техничка, технолошка, економска и организациона смисла “портата на
фабриката” никогаш не била граница помеѓу јавниот и индустрискиот
транспорт, иако така пишува во многу учебници и книги.
Во последната деценија на проблемите од индустрискиот транспорт им се
посветува се поголемо внимание во сите земји во светот. Тоа е разбирливо ако
се има во предвид дека постојано расте учеството на транспортните трошоци во
вкупните трошоци на репродукција и дека во овој домен постојат огромни
технолошко-организациони резерви. Значајна алка на современото индустриско
производство во производствените погони и помеѓу нив, прави преместувањето
на огромните количини на суровини, полупроизводи и готови производи.

Механизацијата и автоматизацијата на овие процеси, односно индустрискиот
транспорт, во поголемиот број индустриски гранки претставува еден од
условите за постојано и рационално одвојување на основните процеси на
производство. Поточно, економските резултати на основниот производствен
процес се во дирекна зависност со организацијата и техничкиот развој на
индустрискиот транспорт.
Нивото на технологијата и организацијата на индустрискиот транспорт не се
одразува само на погонскиот и меѓупогонскиот транспорт, туку неговото
влијание се продолжува и на јавниот (магистрален) транспорт, потрошувачките
пунктови и развојот на целокупната дејност, односно стопанството.
Сето ова, на индустрискиот транспорт му дава посебно значење, што се гледа
во зголемената истражувачка работа во овој домен и секојдневните нови
технички решенија, како во областа на постоечките видови на транспорт, така и
во развојот на новите облици и системи на современиот индустриски транспорт.
Од тие причини во низа земји научно-истражувачката работа е насочена на
изнаоѓање на можности за снижување на трошоците на сите облици на
индустриски транспорт и забрзување на циркулацијата на материјални добра,
како во процесниот и меѓупогонскиот, така и во надворешниот индустриски
транспорт.
Основната претпоставка за рационална организација и технологија на
индустрискиот транспорт, ја прават пред се правилниот избор на видот на
транспорт и транспортни средства, како и обезбедувањето на поместување на
токовите на производите по најкратки патишта без претовар од еден вид на
транспорт на друг, со минимални трошоци на дистрибуција.
Современите услови го менуваат класичниот теоретски концепт за
значењето, суштината и опфатноста на внатрешниот  индустриски транспорт.
Денес има се помалку стручњаци  теоретичари и практичари, кои границите
на индустрискиот транспорт ги истоветуваат со “кругот и порта на фабриката”.
Ова секако е плод на низата систематски изучувања на овој проблем, како и на
секојдневните промени во доменот на територијалната организација на
производството, односно производсвено  територијалните комплекси.
Големите индустриски комбинати и компании, чии производства се одвиваат
на значајни пространства, се почесто формираат посебни организации кои
постојано се занимаваат со истражување и усовршување на транспортниот
процес. Така фирмата “FORD” во САД уште пред многу години основала
посебно одделение (во состав на Службата за усовршување на технологијата) за
изучување на проблематиката на процесниот и меѓупроцесниот транспорт.
Слично направиле и многу капиталистички и социјалистички земји во
последните години.
На многу универзитети (посебно во Русија и САД), воведени се теоретски и
практични истражувања на индустрискиот транспорт, првенствено на неговата
технологија, заради обезбедување максимален степен на механизација и
автоматизација на производниот процес и нивните взаемни рационални врски.
Во Франција, со цел укажување на помош на индустријата во поглед на изборот
на средства на индустрискиот транспорт и препорака за примена на нови
методи, пред повеќе години е формиран специјален информативен центар на
индустрискиот транспорт. Во Русија постои посебен факултет за индустриски
транспорт, како и низа научно – истражувачки институти.

Повеќето институции на Истокот и Западот кои се занимаваат со
унапредување на технологиите на индустрискиот транспорт, својата дејност ја
усмеруваат на:
научно дефинирање на концептот, методите и правците на развој на
индустрискиот транспорт и избор на видот на транспорт за надворешнио и
внатрешни превози во претпријатијата од различни индустриски гранки;
изучување и воведување на нови современи системи за постојан транспорт,
кој овозможува автоматизација на низа процеси, првенствено на утоварно –
истоварните операции;
изучување на системите на пакување, стандардизирање, развој и примена на
современите транспортно  манипулативни единици;
разработување на комплексни, првенствено технолошки проекти, врзани за
реконструкција на постоечката состојба, посебно во поголемите и посложени
комбинати на различните индустриски гранки;
истражување и оптимизација на технологиите на процесниот транспорт,
посебно во сериското производство;
разработка на технолошките барања во поглед на воведување на нови
средства за пакување-формирање на товарни единици, претовар и транспорт,
како и постројки за рационално одвивање на индустрискиот транспорт;
изучување и разработување на технички нормативи и барања кои
овозможуваат примена на нови видови и средства на индустриски транспорт;
воведување на автоматизација, телематика, радио  техника и кибернетика во
процесите и организацијата на работата на транспортот, а исто така и во
управувањето со машините и механизмите;
истражување и воведување на рационални шеми на организација и
технолошки процеси на утоварно  истоварните манипулации на различни
индустриски гранки на целиот пат на движење на суровините и готовите
производи;
истражување и воведување на разни интегрални системи (контенеризација,
палетизација и др.);
изучување и развој на технологијата на железничкиот индустриски
транспорт;
организација, сервисирање и поправки на техничките средства на
индустрискиот транспорт; и
истражување и развој на разни обллици на координација на работата на
јавниот транспорт и сите облици на индустрискиот транспорт и др.
Бројните истражувања, развојот на транспортната технологија, како и
секојдневните барања на стопанството за што поквалитетни транспортни
услуги, ги одредиле, воглавно, основните правци на развој на индустрискиот
транспорт во низа земји, а тоа се:
широка и рационална примена на сите видови на индустриски транспорт и
поекономични и посигурни транспортни уреди;
автоматизација и комплексна механизација на транспортните процеси со
постепен премин на управување со уредите и средствата (посебно на
процесниот транспорт), со примена на електронски сметачки машини и
средства на кибернетиката;
воведување на нови принципи и системи за манипулирање и транспортни
добра, првенствено на интегралните системи на транспорт; и

подобрување на структурата на организација на управувањето со транспортот
со формирање на специјализирани погони во повеќето индустриски
комплекси и региони, со постојано усовршување на технологијата на работа
на индустрискиот транспорт.
Покрај споменатите фактори, кои во многу влијаеја на определувањето на
правците на развој и модернизацијата на индустрискиот транспорт, влијаел и
бројот на вработени работници во одредени гранки на транспортот, кои
непосредно се ангажирале на извршувањето на процесите на индустрискиот
транспорт. Во индустриските претпријатија, на извршувањето на транспортните
операции секојдневно работи цела армија на работници. Бројот на вработени во
оваа дејност воглавно зависи од видот и обемот на работата, степенот на
механизација и автоматизација на производството.
Исто така, на бројот на работници во индустрискиот транспорт многу влијае
и карактерот на производството, кој ја предодредува големината на масата на
предмети на трудот или производите кои треба да се преместуваат на помали
или поголеми растојанија, со помал или поголем број на транспортно 
манипулативни операции.

6.СУШТИНА И ПОТРЕБА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА
СОВРЕМЕНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ВО
СООБРАЌАЈОТ
Темпото на развојот на општеството бара брз развој на сообраќаот и подобар
квалитет на неговата работа, зголемување на брзината на доставување на
стоката и патниците, со обезбедување на уредност и безбедност на сите
транспортни операции. За решавање на овој значаен проблем неопходен е
комплексен развој на сообраќајниот систем и техничко – технолошка
преобразба на сите негови подсистеми.
Самата природа на транспортот, неговите техничко – технолошки особини,
даваат објективни можности за развој на сите сообраќајни гранки, кои во
процесот на превозот меѓусебно се дополнуваат. За да се усоврши процесот на
транспорт, неопходно е воведување на нови транспортни техники, како што се
нови видови влечи, комплексна механизација и автоматизација на утоварно –
истоварните операции и други делови на транспортниот процес, искористување
на ефективноста на новите техники и новите технологии на кибернетиката и
слично.
Улогата и значењето на транспортот, по правило, се зголемуваат со
зголемување на економската моќ на земјата. Према податоците на
Организацијата на Обединетите Нации, учеството на транспортот во вкупниот
национален доход во слабо развиените земји изнесува 2 10% (просечно 6%), а
6  9% (просечно 7,5%) во економско развиените земји.
Трошоците на утоварно  истоварните операции во транспортниот процес
учествуваат со 40% до 75%. Према пресметките на научноистражувачките
организации во САД, во процесот на преместување на стоката од
производството до потрошување на истата се претоварува до 14 пати, а кај
извозот односно увозот до 26 пати.

Врз основа на проучување на технолошкиот процес на превозот на стока во
СССР и некои западноевропски земји се дошло до заклучок дека превозот од
местото на првобитното чување на стоката па до местото на потрошувачка (до
местото на последниот истовар) се обавува со голем број на утоварно 
истоварни операции, кои кај вагонските пратки просечно изнесуваат околу 12, а
кај денчаните пратки 13.3.
Кај индустриските претпријатија, стоката во парчиња обично доаѓа до
складиштето на поединечните погони а потоа до складиштето на
предпријатието, или пак само на едно од овие два. Во тој случај пред да се
натовари стоката во патничките возила, железничка кола или брод потребно е
претовар да се врши од еднаш до три пати. Но има и случаеви кога стоката во
парчиња во внатрешноста на претпријатието, до утоварот во патничкото возило
или железничка кола, се претоварува 5 и повеќе пати.
Во железничкиот сообраќај при превозот на стоката во парчиња како денчана
пратка во сите претоварни коли, во текот на превозот оваа стока неколку пати се
сортира (просечно 1.3 сортирања).
Со воведување на современите системи на манипулација, односно со
примена на современата технологија на интегралниот транспорт на целиот пат
на движење на стоката од произведувачот до потрошувачот, се остваруваат
значајни заштеди во вкупните трошоци на транспортот и се смалува бројот и
времето на траење на претоварните операции.
Учеството на сообраќајот во националниот доход кај нас е многу значајно.
Последните две децении околу 1/3 од вкупната вредност на општествените
средства во стопанството, се ангажирани во областа на сообраќајот.
Релативно високото учество на сообраќајот во вкупната вредност на
основните средства во стопанството и неговото ниско учество во вкупната
општествена производност и националниот доход е последица, со еден дел, на
инфраструктурниот карактер и долгиот век на траење на сообраќајните
средства, а другиот дел произлегува од нивото на цената на сообраќајните
услуги во однос на нивото на цена на индустриските и другите стоки.
Ако на вредностите на сообраќајните средства и на резултатите на работата
во јавниот сообраќај се додаде и работата на сообраќајните средства за
сопствена потреба, што не е опфатено со официјалните статички податоци,
тогаш учеството на сообраќајот во вкупните општествени движења е уште
позначајно.
Покрај значајните резултати постигнати со досегашниот развој, нашиот
сообраќај сеуште носи белези на заостанатост на општо стопанскиот развој,
техничка застареност и голема истрошеност на основните средства, па се повеќе
делува како успорувачки и ограничувачки фактор на општиот општествен
развој. Тешкотијата за подмирување на потребите за сообраќајните услуги 
превоз на стока и патници, кои особено се јавуваат во последниве години,
укажуваат на потребата на превземање на такви мерки кои би овозможиле да
сообраќајот во наредниот период ги изврши задачите кои произлегуваат од
основните цели на општиот стопански и општествен развој, односно на
Програмата за економска стабилизација во сообраќајот.
Техничката застареност на превозните и другите сообраќајни средства,
недоволната меѓусебна ускладеност на капацитетот и работата на поедините
сообраќајни гранки, како и слабоста во организацијата на транспортот и
посебно за одржување на сообраќајните средства  се основни причини за
ваквата состојба на нашиот сообраќаен систем.

Недоволната развиеност на сообраќајот и недоволната кооперација, односно
слабата сообраќајна поврзаност на одделни подрачја во нашата земја,
представуваат многу значајни проблеми на пат на активирање на
расположливите стопански богатства и други стопански потенцијали и
создавање услови за брз општ, стопански и општествен развој. Слабата
развиеност на сообраќајните капацитети и нивното форсирано користење,
посебно во железничкиот сообраќај, доведува до висок степен на
искористеност, кој е значајно поголем од било која област во нашето
стопанство.
Вложувањето во сообраќајот, иако релативните значења, не биле доволни да
обезбедат негов забрзан развој во склад со општиот стопански развој, како и да
го одстрани нескладот помеѓу транспортните капацитети и побараните
сообраќајни услуги. До тој несклад, во извесна смисла, допринесе и структурата
на инвестициите, во која, особено во првите години после војната, значајно
место завземаа градежните објекти, кои не можеле брзо и непосредно да дадат
соодветни ефекти во зголемувањето на транспортната способност на
сообраќајот.
Инвестиционите вложувања по поединечни сообраќајни гранки покажуваат
дека во периодот од 1952 до 1970 година осетно пораснало учеството на
инвестициите за поморскиот, патниот, градскиот, воздушниот и ПТТ сообраќај,
а значително опаднало за железничкиот сообраќај. Учеството на инвестициите
за изградба на патиштата било значајно во однос на инвестициите за останатите
сообраќајници и сообраќајот во целина, и постојано изнесувало 1/5 од вкупните
инвестиции.
Сообраќајниот систем кај нас, во современа смисла, сеуште не е формиран.
Тој не му дава можности на стопанството за оптимално користење на
економските и техничките предности на поединечните сообраќајни гранки и не
ги задоволува разновидните стопански и општествени потреби за сообраќајните
услуги.
Сегашната состојба во сообраќајот посебно ги карактеризира и недоволните
деловни соработки во кооперацијата и интеграцијата на сообраќајните
претпријатија од исти или различни гранки, како и недоволна соработка со
јавниот сообраќај и сообраќајот за сопствени потреби. Повеќето сообраќајни
претпријатија повеќе се свртени кон својата внатрешна организација, а помалку
кон рационализација на транспортниот процес, односно кон ланецот за
заедничка организација на транспортот, меѓусебната поделба на работата и
кооперацијата во остварувањето на транспортот, како и непосредна соработка
со корисниците на транспортот. Ние спаѓаме во земјите кај кои се уште не е
дојдено до полн израз на користење на современите системи на
рационализација, со кои ефикасно се влијае на забрзувањето и поевтинувањето
на транспортот.
Природниот процес на преместување на стоката од сферата на
производството во сферата на нејзино потрошување многу ретко почнува и
завршува со учество на само еден вид транспорт. Според тоа, мешовитите
превози, во поширока смисла на зборот, се јавуваат како редовен вид на превоз.
Поради слабата организација, статистиката воглавно ги опфаќа само
“директните” превози извршени по еден превозен документ додека мешовитиот,
патничко-железнички, железничко  речен и други поретко се евиндетираат. Со
воведување на современата техника и со остварување на модерната технологија

во транспортирањето не е можно без кооперација или техничка координација на
работата на сите видови сообраќај учесници во транспортниот циклус. За да се
оствари успешна соработка помеѓу различните видови на сообраќајот во
целина, најнапред е потребна соработка внатре во секоја гранка. Здружувањето
и соработката на тоа ниво кај нас досега не покажало задоволувачки резултати.
Во многу разгледувања, кога станува збор за модернизација на сообраќајот,
кај нас, воглавно се споменува и се мисли на воведување на нови системи на
влеча, реконструкција и изградба на нови сообраќајници, а многу малку или
воопшто не се зборува и проучува примената на современите системи во
комбинираните превози. Не е тешко да се докаже дека модернизацијата и
рационализацијата на нашиот транспорт треба првенствено да го опфаќа
воведувањето на современите технички средства и опрема, која во развиените
земји го оправда своето постоење и примена во рамките на транспортниот
систем односно ланец.
По правило, сообраќајот “од врата до врата” се остварува само во патниот
сообраќај, а во железничкиот сообраќај само кога постои индустриски колосек
во предајната и упатната станица.
Кај нас преку индустриските колосеци се манипулира 60% од вкупната
количина на стока која се превезува со железница. Меѓутоа, повеќето
индустриски колосеци ги користат повеќе корисници, меѓу кои се најбројни
оние на кои колосекот при изградбата не е наменет, па стоката од
индустрискиот колосек пак мора да се претовара на патнички возила поради
допрема во складиштето.
Со потребата стоката да не се претовара во текот на транспортот, а
неминовноста да се транспортира со учество на повеќе видови на сообраќај, се
појавиле и развиле различни техничи решенија и системи за комбиниран
транспорт без претовар на стоката, познати како: палетизација, контенеризација,
потоа системи Fishy – back, Piggy – back, Rail – van, Flexi – van, Hucke – pack,
технологија на изменливи транспортни садови, Кангороу и други.
6.1. Рационализација на транспортот  заеднички интерес
на сите учесници во транспортниот ланец
За што порационален процес на транспорт на стоката постојат заеднички
интереси како за корисникот на транспортот така и за транспортерот, и тоа на
целиот пат на транспортирањето на стоката, при што треба да се земат во обзир
сите фази и операции на транспортниот циклус (ланец) од произведувачот до
потрошувачот.
Уште пред две децении, во повеќето земји најзначајните успеси во поглед на
рационално транспортирање на стоката први ги постигнаа железниците, како
основни носители на стоковниот копнен сообраќај. Ќе наведеме пример на
Француски железници (SNCF), кои уште пред дваесет години, со цел за
рационализација на превозот на денчаните, а потоа и на колските пратки
превзеле соодветни мерки, реализирајќи обемни мерки во врска со
подобрувањето на работата за преработка на стоката на крајните станици.
Во тоа време на мрежата на пруги на SNCF, голем број на станици не биле
опремени со потребната механизација за одвивање на утоварно  истоварните
активности со вагонските пратки, поради што овие работи често се извршувале
рачно, што како последица имале многу високи трошоци.
По правило (слично како и кај нашите железници), работите околу утоварот
и истоварот на такви вагонски пратки, како и допрема на стоката на станицата и

нејзина одпрема од станицата според надминати сваќања спаѓаат во должност
на корисникот на превозот.
Меѓутоа, последните две децении многу железници, после спроведените
обемни истражувања и набавка на соодветни средства, ги усмериле
корисниците на превозот на решенија кои довеле до смалување на трошоците
потребни за извршување на утоварно – истоварните активности на почетните и
крајните станици на превозот на стоката и на индустриските колосеци, и тоа на
тој начин што се пристапило кон користење на современи средства и уреди.
Така на мрежата на пруги на Француските железници е извршена обемна
анализа на оваа цела проблематика, а потоа следеле и практични мерки уште во
1964 година.
До 1966 година во Франција имало преку 8600 индустриски и трговски
организации кои биле непосредно поврзани со железничката мрежа SNCF (по
пат на индустриски колосеци), не сметајќи уште преку 1000 кооперанти.
Превозот на стоката на овие претпријатија изнесувала околу 70% од вкупниот
обем на превозот на мрежата.
Само благодарејќи на така развиената мрежа на индустриските колосеци,
SNCF и понатаму го задржаа најголемото влијание и удел на железницата во
внатрешниот превоз, кој е над уделот на сите останати видови на сообраќај
доколку се работи за превезување на растојанија преку 50 km. Најголемиот дел
на превози извршени на мрежата на пруги на Француските железници тогаш, а
така е и денес започнува или завршува на индустриските колосеци.
Организацијата на овие и идните истражувања е ставена како задача на
здружението Societe Auxilliaire de Manutention Moderne (SAUMMO), основано
во 1955 година со цел за укажување на помош на корисниците на превозот за
прашањата за преработката на стоката, и тоа така што на корисниците би се
давале на заем средства за механизација на утоварно  истоварните активности.
Покрај тоа, задача на ова здружение е да во што поголема мерка се испита
проблемот на технологијата на организација на утоварно-истоварните
активности.
Овие испитувања имаа за цел да се утврдат сите случаи кога утоварот или
истоварот на вагоните од страна на корисникот на превозот е нерентабилен
поради тоа што се извршува рачно. Составен е целосен список  преглед на сите
недостатоци на постоечката опрема која се користела за утоварно  истоварните
активности и е истакната потребата од набавка и користење на нова опрема
неопходна за значајно подобрување на стоковните операции. Сите тие податоци
се дадени во однос на географската карактеристика на одделни подрачја, реони
па дури и одделни станици, а според можностите за одредени текови на стоката,
како и за одделни групи на корисници на превозот.
Слични испитувања на нашите железници досега не се извршени, и не
постојат предлози за одредени решенија.
Потребите за нова опрема се дадени за различни категории на транспортните
средства, односно средствата за механизација (утоварувачи, вилушкари,
механички лопати, конвеери, автомобилски дигалки, и.т.н.) со чија помош со
најмалку трошоци можат да се решат конкретните задачи за манипулирање со
стоката.
Со цел да се состави планот за опремување на станиците на Француските
железници со соодветни средства за механизација за утоварно  истоварните
активности кои би биле најефикасни, на 4843 станици кои во 1983 година

отпремиле или примиле вагонски пратки, биле потполнети специјални
прашалници со податоци за стоката која е утоварена или истоварена со
несовремени средства, и тоа посебно за отпремената и посебно за пристигнатата
стока. Корисниците на превозот ги дале сите потребни податоци за тие
прашалници  карактеристики на утоварната односно истоварната стока,
состојбата на стоката, количината на стоката која годишно се утоварува односно
истоварува, процентот на рачно преработената стока во секој правец (во
отпремата и стасувањето) и за секој вид на стока. На тој начин биле
евидентирани и проанализирани 44 295 видови на стока во превозот, која била
отпремена или примена од околу 20 000 корисници на превозот.
Оваа количина на податоци е обработена со механографски методи. За таа
цел неопходно било да се разработи соодветна кодификација која е потребна за
да на основа на резултатите од обработката, добиените податоци и обемот и
карактерот на стоката која треба да се преработи, да ја одреди потребата за
соодветната опрема за механизација на утоварно  истоварните активности.
Потребите за секоја конкретна стока не зависат само од карактерот на стоката
туку и од тежината и димензиите на стоката. Поради тоа кодификацијата морала
да ги опфати сите тие параметри. На пример за зрнеста стока која се превезува
во вреќи е дадена една, а на жито во рефузна состојба друга шифра23.
Податоците добиени врз основа на овие истражувања покажаа дека од 73,75
милиони тони стока која се преработува на станиците, по рачен пат е
преработено само 21,13 милиони тони, односно околу 29%, додека останатата
стока се преработува со помош на средствата за механизација. Меѓутоа, во
категоријата на стоката која се утоварува или истоварува рачно, во значајни
количини е застапена стоката од која железницата има најголем доход (овошје и
зеленчук 53%, прехрамбени производи 90%, ткаенини 31%, хартија 37% и
друго).
Учеството на приходот во проценти кој отпаѓа на оваа стока е доста поголем
отколку што е учеството на истата стока во вкупниот обем на превозот, поради
што е оценето како неопходно оваа стока и понатаму да се превезува со
средствата на железничкиот сообраќај.
За да се одреди најрационалниот начин на утовар и истовар на стоката, која
дотогаш се утоварала и истоварала рачно, при истражувањата е издвоена
следната стока:
која се утоварала на палети, како и стоката која се истоварала од палетите при
утоварот или истоварот од вагонот;
која се превезувала на вообичаен начин, а било возможно да се превезува на
палети;
која се превезувала на вообичаен начин, а било возможно да се превезе
пакувана (во пакети);
која се превезувала како “тешки предмети” (преку 100 kg); и
која се превезувала во рефузна состојба, а до сега е утоварена или истоварена
рачно (со лопати, вили и.т.н.).
За сите овие категории е извршено пресметување за утврдување на
потребната утоварно  истоварна опрема и палети на сите станици.
Потребите за механизација се распределени и по географските критериуми.
За секој од 40 сообраќајни сектори, колку што ги има на мрежата на
Француските железници, издаден е “каталог на потребите”, во кого за секоја

станица е дадена количината на различните видови на стока и карактерот на
потребната опрема за механизација.
Покрај тоа, составен е и преглед на потребите со редослед на набавување на
опремата во целина за мрежата на пруги во Француските железници и за секоја
дирекција и сектор.
Истражувањата покажаа дека со доволна точност се дошло до податоците за
карактерот, значењето и распределбата на потребната опрема која
недостасувала за преработка на стоката за отпрема и пристигнатата стока на
железничката станица на Француските железници. Но, за задоволување на
потребите при опремувањето неопходно е средствата да се соберат од
корисниците на превозот.
Основната комерцијална организациона единица на мрежата на пруги на
Француските железници е комерцијалната агенција или сектор. Во агенцијата,
по правило, организцијата на сообраќајот и комерцијалната работа се
обединети. Една агенција опфаќа 20  30 станици.
Железницата односно нејзините агенции се должни да влијаат на
корисниците на превозот и да ги убедат во неопходноста за примена на
современа опрема за претовар на стоката, во склад со видот и карактерот на
стоката која треба да се преработува, и да објаснуваат какви заштеди се
постигнуваат ако за утоварно  истоварните активности се користи
механизирана опрема.
Испитувањата извршени на индустриските колосеци паралелно со
испитувањето на железничките станици, покажаа дека основна причина за
зголеменото време на задржување на стоката е недоволното располагање со
опрема за утоварно-истоварните активности24. Така да од 8670 индустриски
колосеци на кои се вршени испитувања, 1592 колосеци, поради недоволна
опрема, имала 60%, а 441 околу 40% изгубени возни часови. Проучувањето на
прашањето на потребната опрема има за цел не само да се одреди типот на оваа
опрема, туку и да се состават финансиски пресметки за заштеда кои би можеле
да се постигнат ако се примени соодветна опрема.
Како резултат на испитувањата извршени на индустриските колосеци во
Франција е составен конкретен план во склоп на “Операцијата Архимед”, а
реализацијата на тој план почнала во јули 1985 година.
Овој подфат на Француските железници многу добро го прифатија
корисниците на превозот и го спроведоа во тесна соработка со одговорните
работници на железницата  комерцијалните инспектори и началниците на
агенциите, од една страна, и корисниците на превозот (испраќачот и примачот),
од друга.
Организацијата SAUMMO не препорачува набавка на одреден вид на опрема
ако одреден корисник на превозот не може економично да ја искористи. Тогаш
со детално проучување на ситуацијата се настојува да се пронајде друго
решение, или само за соодветниот корисник на превозот, или за група
корисници на превозот кои заеднички би можеле да ја користат опремата.
Преку оранизацијата SAUMMO корисникот на превозот може да ја добие
потрбната опрема под закуп на подолг или пократок рок (3  5 години).
Друг важен резултат на овој подфат е можноста за обезбедување
модернизација на опремата на корисникот на превозот по пат на користењето на
услугите на специјализираните организации кои со тоа се занимаваат. Слична

акција на нашите железници сигурно би вродила со плод, и би остварила
непредвидени ефекти во стопанството и железницата.

6.2.

ГЕНЕЗА И ОСНОВНИ РАЗВОЈНИ ФАЗИ НА
СОВРЕМЕНИОТ КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

6.2.1. Некои специфичности за појавата и развојот на комбинираниот
превоз
Уште пред првата светска војна во тогаш најразвиените земји (САД, Англија,
Русија и Франција) почнуваат првите истражувања и обиди за да во одвивањето
на стоковниот транспорт се дојде до што поефикасни решенија со цел да се
намалат трошоците на транспортот. Нивните стручњаци во тоа време посебно се
занимавале со прашањето за развојот на транспортните садови (контенери) кои
би можеле да се извадат од шасијата на патничкото моторно возило. Со цел да
се смали големиот број на претовари, овој начин на превоз почнал да се
применува од 1908 година. Како возила во комбинираниот сообраќај во тоа
време се користеле т.н. комбинирани патнички моторни возила.
Видот на транспортот кој ние денес го нарекуваме “комбиниран сообраќај”
или “комбиниран транспорт” се формирал според актуелните сообраќајни
проблеми. Вистинскиот развој на комбинираниот транспорт почнува кај
палетите, бокс  палетите и малите контенери. Во 1920 година се произведени
првите транспортни садови (садови  садови) кои можеле да се извадат од
шасијата на патничките моторни возила. Така во тоа време, во поширока
смисла, е остварена првата транспортна услуга во комбинираниот сообраќај. Во
работните денови со такви возила се превезувала денчана стока или стока во
рефузна состојба или намештај, а во неделата возилата служеле за патнички
излетнички сообраќај. Покасно кога комбинираниот транспорт веќе бил точно
дефиниран, т.е. кога почнал превозот на хомогени транспортни единици во кој
учествувале поголем број учесници, почнало и производството на специјални
патничко моторни товарни возила, како и транспортни садови кои што можеле
да се извадат од шасијата на тие возила.
Првите контенери или, поточно, според класификацијата, големи контенери,
со должина од 6 до 12 m, се појавиле околу 1930 година (Malcolm Mc Lean 
основач на сообраќајот “Sea  Land”). Покасно Американските претпријатија за
патен сообраќај наидоа на тешкотии кај Меѓудржавната трговска комисија на
САД (Interstate Commerce Commission  ICC), која била надлежна за стоковните
тарифи кога се бараа одобрувања за транспортна тарифа за превоз на приколки
на бродовите на внатрешната пловидба. Железниците во САД кај ICC успеале
да ги спречат издавањата за одобрувања за оваа тарифа. На претпријатијата на
патниот сообраќај им било забрането со бродови да превезуваат товарни садови
(сандуци) опремени со тркала во внатрешната пловидба кои сообраќале во
одреден правец паралелно со железницата. Со оглед на тоа да ваков (Roll –
on/Roll– off) сообраќај не бил дозволен, претпријатијата на патниот сообраќај
биле принудени своите сообраќајни средства да ги прилагодат според
постоечките можности. Така за прв пат почнало користење на контенерите во
товарниот патен сообраќај и комбинација на средствата на железничкиот и
водниот сообраќај, со што почнал вистинскиот комбиниран сообраќај.

Потребно било да поминат четири децении да со првите обиди на изградба на
такви возила дошло до сознание дека со помош на различните каросерии
(возила за транспортни садови кои можат да се извадат од нивните постолја на
завртување) и машините за влеча можат значајно да го поедностават и
поефтинат транспортот на стоката со хомогени товарни единици.
Со други зборови, долго време се барани решенија кои би ги ускладиле
односите помеѓу техниката на возилата и техниката на товарењето. Сега,
конечно, очигледно е дека модерната форма на комбинираниот сообраќај веќе
никој не може да ја запре.
6.2.2. Современ комбиниран транспорт
Во современите услови на транспорт на стока, кога примената на повеќе
видови на стандардизирани контенери и палети во голем број земји ја достигна,
во извесна смисла, својата полна примена, и кога развојот на техниката на
вилушкарите и останатата опрема за манипулација со стоката, ускладувањето и
претоварот на контенерите и палетите услови бурен развој и на другите
средства за рационализација, е пронајден збирниот поим за комбиниран
транспорт. Дефиницијата на овој поим ја утврдила Комисијата за внатрешен
транспорт ЕСЕ на своето заседание во Женева. Според оваа дефиниција,
комбинираниот транспорт е товарен транспорт кој се спроведува со ист
транспортен сад и при тоа непосредно користи најмалку два вида транспорт. Тој
се разгледува како “вистински” комбиниран транспорт.
Со други зборови, комбинираниот транспорт значи ангажирање на различни
видови транспорт во текот на еден процес на превоз, како на пример:
комбинација на патниот и воздушниот транспорт или железничкиот и
поморскиот транспорт. Освен тоа при дефинирање на овој поим треба да се
направи разлика помеѓу “комбинираниот транспорт” и т.н. “одвоен сообраќај”.
Во современите услови на транспортирање на стоката не може да се зборува за
комбиниран транспорт кога стоката за време на превозот се претовара од едно
превозно средство на друго, како на пример кога чакалот се претовара од
сандакот на еден вагон во камион. Под комбиниран транспорт се подразбира
превоз на стока од најмалку два вида на превозни средства без менување на
садовите во кои се превезува. Со цел да се објасни оваа разлика потребно е да се
истакне дека стоката кај разделените (одвоените) превози попатно се
претоварува. Ваков претовар условува зголемување на трошоците на превозот,
продолжување на времето на превозот, бара посебна амбалажа, која е многу
скапа и која може да ја загрози стоката која се превезува.
Во сегашните услови на превоз на транспортниот пазар се појавуваат
воглавно шест понудувачи на транспортни услуги, и тоа: железнички транспорт,
патен транспорт, внатрешна пловидба, воздушен транспорт, поморски
транспорт и цевен транспорт.
За корисниците на превозот од многу причини најповолен е оној превоз кој
од испраќачот до примателот, т.е. од изворот (производството) до целта
(потрошувачката) користи само еден од наведените учесници во транспортот.
Овој вид на транспорт се вика “директен транспорт”. Под директен
транспорт се подразбира таков вид на превоз кој, како на пример железницата,
превезува стока од приклучниот (индустрискиот) колосек на испраќачот до
приклучниот колосек на примателот, односно од “врата до врата”. Меѓутоа, овој
начин на превоз не претставува правило во превезувањето на стоката, било

поради тоа што тоа е отежнато од видот на стоката или техничко географските
услови на превозот, или поради тоа што корисникот на превозот сака, на
пример, при утоварот или истоварот да искористи за тоа одредени специјални и
рационални постројки и со тоа му дава предност на “приклучниот транспорт”,
кој е условен со претоварување на стоката од едно на друго транспортно
средство. Ваков претовар на стоката може да се врши со помош на механички
средства како што се дигалки, подвижни ленти и др. од транспортниот сад на
едниот во транспортниот сад на другиот учесник во транспортот или, што
денес претставува само исклучок кај најголемиот број земји, стоката да ја
претовараат работници по рачен пат.
Иако во “приклучниот транспорт” често соработуваат повеќе учесници, во
транспортот под овој вид на превоз не се подразбира комбиниран транспорт.
Под поимот комбиниран транспорт, како што е речено, подразбираме превоз кој
овозможува елиминирање на недостатоците поради претоварот на стоката
(високи трошоци за претовар, губење во време, голема потрошувачка на
материјалот за пакување на стоката, и.т.н.) при промената на транспортното
средство, и тоа на тој начин што не се претоварува само стоката, туку стоката
заедно со транспортниот сад во кој што е утоварена. Основна цел на
“транспортниот ланец” е реализација на пониски трошоци за превоз и
скратување на времето за превоз, т.е. рационално извршување на попатните
сообраќајни транспортни процеси, како и рационално извршување на
претоварниот процес и складирање на стоката за целото време на траење на
транспортниот циклус.
За извршување на овие задачи комбинираниот превоз мора да располага со
специјални средства за превоз и претовар на стоката, т.е. посебни транспортни
садови.
За остварување на основната цел на комбиниранот транспорт – што
пооптимално опслужување на корисникот на превозот со порационален,
поефтин и што побрз превоз на стоката “од врата до врата”, не е доволна само
примена на специјални транспортни средства и постројки, туку пред се е
потребна тесна соработка на сите учесници во транспортниот ланец.
Соработката ги опфаќа сите мерки кои имаат за цел да го унапредат претоварот,
од стандардизација на транспортните садови, организација на превозот, до
заедничко регулирање за тарифиските прашања.
Со оглед на предноста на комбинираниот транспорт тешко е да се најде
оправдување што кај нас сеуште не дошло до поголема реализација на
современиот комбиниран превоз и тесна кооперација помеѓу различните
транспортни претпријатија.
Брзината, безбедноста и ниската превозна цена одсекогаш представувале
основен предуслов за успешен развој на транспортното стопанство, како во
оквирот на една земја така и во меѓународниот транспорт. Динамичниот развој
на техниката и технологијата на транспортот уште повеќе ги потенцираше овие
основни предуслови и тоа пред се во однос на стопанската организација која
врши манипулација и складирање на стоката.
Значи, развојот на техниката и технологијата и нивната секојдневна примена
во транспортот отвараат нови гледишта и преспективи и даваат нови форми за
негова рационалност.
Транспортот денес се наоѓа на пресврт на својот развој, кој на прв поглед има
само еволутивен карактер. Меѓутоа, таа во се поголема мера ги прима,
особините на техничко  технолошката револуција. Конкуренцијата, како и

желбата да на секој корисник му се пружи најголем квалитет и што поголем
асортиман на превозни услуги, може како последица да има
предимензионирање на транспортните капацитети.
Во овие специфични услови на динамичкиот развој на транспортот
неопходни се широки научни истражувања поради утврдувањето на
оправданоста и ефикасноста за превземање на соодветни мерки како не би
дошло до погрешни инвестиции.
Денес во стручната литература многу се зборува и укажува на сите предности
и недостатоци на комбинираниот транспорт. Заклучоците на скоро сите
разгледувања воглавно се сведуваат на констатацијата која отприлика гласи:
транспортниот ланец на комбинираниот транспорт, кој се остварува со
транспорт со палети, контенери и големи контенери (трансконтенери) и други
модерни облици на транспортната техника, кои овозможуваат заштеда во
трошоците, треба и понатаму да се усовршува и уклучува во постоечкиот
транспортен систем.
Сите гранки на транспортот во интегралниот комбиниран транспорт
согледуваат едно од најрационалните решенија. Така на пример професорот
Оефтеринг (председател на Управниот одбор на Германските соединети
железници) во својата позната дискусија “Die Bundesbahn und der Leber Plan”
(Германски соединети железници и “Leber Plan”) уште во 1967 година
пишува: “Во товарниот транспорт ние мораме целите на нашата работна
политика да ги насочиме на тоа да железницата повеќе не ја разгледуваме како
транспортно средство за превоз на стока од станица до станица, туку како
транспортно средство кое ги подмирува потребите и барањата за превоз на
стоката во транспортот “од врата до врата”.
Се смета дека целта на комбинираниот  интегрален транспорт не е само
заштеда во трошоците и забрзување на превозот, туку и рационализација,
поедноставување и економично организирање на транспортниот циклус, превоз
на стоката по целиот пат на транспортирањето од произведувачот до
потрошувачот.
Многубројните можности за рационализација во транспортот не можат денес,
барем не во принцип, повеќе да се разгледуваат само од аспект на едниот или
другиот учесник во транспортот. Во современото, потполно механизирано
транспортно стопанство, вистинските решенија е возможно успешно и трајно да
се остварат само со соработка на сите учесници во транспортот. Ниту еден
учесник не може денес да издејствува предност во одвивањето на транспортот.
Комбинираниот транспорт ќе ги исполни очекувањата ако секој учесник во
транспортот гледајќи го својот интерес дојде до сознание дека
рационализацијата во транспортот условува негова интеграција, и ако ова
сознание би претставувало патоказ во неговата активност.
Во практичната реализација на транспортот комбинираниот транспорт
добива се поголемо значење. Неговото унапредување во многу држави
представува еден од најзначајните планови за понатамошниот развој на
транспортот. Меѓутоа, како и секаде во стопанството, и во овој случај траба да
се постапи според познатиот принцип дека успешен развој може да се очекува
само таму каде се почитуваат економските законитости.

7. СУШТИНА И ЗАДАЧИ НА ЛОГИСТИКАТА

Современата техничко – технолошка револуција, која ја карактеризира
нашата епоха, суштински ги менува не само технолошките процеси на
индустрискиот и надворешниот транспорт на една земја и односите во нив туку
и технолошките процеси на светскиот транспортен систем.
Технолошките промени во областа на транспортот имаат за цел интеграција
на процесот внатре и помеѓу видовите на сообраќајот, како и во производно 
преработувачко – потрошувачките процеси.
Денес технолошките барања, како кај индустрискиот така и кај јавниот
транспорт, во се поголема мерка ја карактеризираат интеграцијата на основните
функции на репродукцијата: набавка, производство, испорака и транспорт.
Функцијата на целта, според тоа, не претставува само трошоци на транспортот
туку првенствено снижување на целокупните дистрибуциони трошоци, т.е.
трошоци за складирање, пакување, порачка, осигурување, аквизација, камата на
капиталот кој што е поврзан со стоката и др.
Во овие услови, односно во услови на нова технолошка филозофија на
транспортот, се појавила потреба за нов суштински третман на технологијата на
транспортниот процес, негово планирање и проектирање. На подрачјето на
рационализација на технологијата на транспортот, односно планирање и
проектирање на овие процеси, во последната деценија се почесто и во се
поголем обем се применуваат принципите на логистиката.
Логистиката ја сочинуваат систем на активности кои овозможуваат
обликување, проектирање, насочување, водење и регулирање на протокот на
стока (материјали, производи), енергија и информација во системите и помеѓу
системите.
Од аспект на движењето на стоката логистиката може да се дефинира како
збир на сите дејности низ кои во одреден систем се врши обликување,
проектирање, управување и контрола на постапките на подрачјата за
манипулирање, складирање и транспорт на стоката. Со заедничко
функционирање на овие дејности во еден одреден систем стоковните текови
треба што поуспешно да го совладаат просторот и времето. Од логички аспект
тие се разгледуваат како на подрачјата за набавка и пласман така и на
останатите подрачја во работната организација. Тие можат да се поделат на
четири основни фази:
тек на суровината, помошните и погонските материјали од добавувачот
складиштето за материјали во погонот (претпријатието);
текот на овие материјали во процесот на производство во кој тие се
обработуваат, преработуваат или трошат;
текот на готовите производи од складиштето на готовите производи
погонот, преку складиштето за испорака на готовите производи
непосредниот купувач (трговско претпријатие или краен потрошувач); и
текот од трговското претпријатие до крајниот потрошувач.
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Третата и четвртата фаза на текови представува подрачје за примена на
маркетинг  логистиката.
Вклучена во процесот на координацијата, планирањето на набавката,
планирањето на производството, порачката и планирањето на продажбата,
логистиката овозможува реализација на парцијалните функции на
транспорттниот подсистем, складирањето, пакувањето, управувањето со
залихите и др.

Според тоа, се работи за логистика во едно претпријатие чија што основна
дејност не е производство на логистички услуги.
Макрологистичкиот систем ги опфаќа логистичките претпријатија чија што
основна дејност е производство на логистички услуги. Ваквите логистички
претпријатија се транспортните организации, шпедитерските, складишните,
претоварните организации, дистрибутивните центри и др.
Логистичките проблеми кои се појавуваат во сообраќајот надвор и помеѓу
претпријатијата не можат да се разгледуваат од аспект на поединечно
претпријатие, туку од аспект на целото национално стопанство. Исто така,
логистичките системи на стоковното стопанство (корисникот на транспортот) и
логистичките организации треба да се вградат во макрологистичкиот систем на
целото општество.
Карактеристично е да учеството на трошоците на логистиката скоро во сите
гранки на стопанството достигна доста големо ниво и дека има понатамошна
тенденција на растење.
Овие трошоци растат и поради непрекинатото зголемување на
манипулационата маса на стоката во протокот. Резултатите на истражувањата
извршени во последните децении покажуваат дека во развиените земји во 1950
година за 1 тон финални производи било потребно околу 35 “манипулативни
тони”, а во 1972 година за иста количина на финални производи било потребно
околу 100 “манипулативни тони”. Трошоците на логистиката растат и поради
непрекинатото зголемување на бројот на производи.
Поврзаноста на овие функции на логистиката и нивната структура е
прикажана на органиграмот (слика 2).

Слика 2. Поврзаност и структура на основните функции на логистиката

Слика 3. Трошоци на логистиката кај сообраќајот на
стоката за различни стопански гранки

Слика 4. Тенденција на движење на учеството на трошоци на логистиката
Кај организацијата на логистичките системи и донесувањето на одлуки од
областа на индустријата, трговијата и угостителските дејности како и при
планирање, управување, спроведување и контрола на логистичките процеси во
работните
организации
можно
е
поединечно
разгледување
на
микрологистичкиот систем во производните претпријатија и макрологистичкиот
систем во логистичките претпријатија
Микрологистичкиот систем во областа на индустријата, трговијата и
угостителските дејности опфаќа логистика за набавка, производство и
дистрибуција која обезбедува транспорт, претовар, складирање и пакување на
материјалот, полупроизводот и финалниот производ, како и сите комуникации
кои се поврзани со овие процеси.
Како последица на развојот на нови технологии, секои 5 до 8 години се
појавуваат 40% нови производи. Друга причина за зголемувањето на трошоците
на логистиката претставува непрекинатото зголемување на просечниот превозен
пат на стоката. Наведените фактори, како и постојаното зголемување на
вредноста на стоката во протокот, носат се поголема маса на капитал. Ова е и
основно мото на новите концепции за развој на комплексниот сообраќај на
материјалните добра, каде како аксиома се поставува барање за испорака на
70% стока по принципот денес/утре, а околу 30% од стоката во рок од 36  48
часа.
Врз основа на резултатите од повеќе истражувања утврдено е дека трошоците
на логистиката во САД се движат околу 60%, а во Западна Европа околу 54% од
вкупните трошоци на финалното производство. Исто така, е докажано дека 55%
од сите лични повреди при работата во стопанството настануваат при
манипулирањето со стоката.

7.1. Суштина и основни задаши на маркетинг  логистиката
Маркетинг  логистиката представува дел од системот на логистиката. Таа
опфаќа подрачје на кое се реализира испораката на стоката на клиентите. За
реализација на принципот на логистиката на ова подрачје мораат да бидат
исполнети следните предуслови:
организационо спојување на дејностите на складирање и транспорт;
проектирање на процесот, управување и контрола на движењето на стоката;
поврзување на одреден стоковен тек со соодветните текови на информации.
Во последно време се повеќе преовладува сознанието и потврдата дека
целосниот транспорт на стоката може, од аспект на националното стопанство,
да се подобри, односно да се рационализира првенствено со:
примена на принципот на маркетинг  логистиката како на подрачјето на
модерната технологија на интегралниот систем на транспорт, така и кај
класичниот облик на транспорт;
примена на стандардизирана размена на информации помеѓу сите учесници
на транспортот односно на транспортниот ланец; и
ангажирање во експлоатацијата на специјализираните стопански организации
кои се во можност да со комплетни транспортни услуги во поголема мерка ги
користат потенцијалите на транспортниот ланец.

8. МАРКЕТИНГ  ЛОГИСТИКАТА РАЗГЛЕДУВАНА ОД
АСПЕКТ НА КОРИСНИКОТ НА ТРАНСПОРТОТ
Под поимот маркетинг логистика се подразбира одредено однесување на
една работна организација на пазарот, насочено кон остварување на одредени
цели, за создавање на соодветни трговски услови. Специјална карактеристика на
маркетингот претставува ориентирање кон клиентите (корисниците).
Маркетинг  логистиката, поради тоа што опфаќа активности поврзани за
испорака и диспонирање на производите до крајните корисници, има посебно
значање од аспект на кооперација во транспортот.
Начинот на доставување на материјалните добра до крајниот корисник
односно купувач во принцип е резултат на работната политика која ја води
одредена организација (производна, сообраќајна, транспортна или
шпедитерска). Во основните критериуми за водење на таа работна политика
спаѓаат логистичките трошоци и квалитетот на услугите. Новите сваќања и
праксата докажуваат дека цената е само еден од можните облици на делување
на пазарот и дека на пазарот мора да се делува со сите инструменти на
маркетингот.
Интеракциското влијание на поединечните инструменти на маркетингот
сеуште е малку испитана област, што посебно се однесува на маркетинг –
логистиката. Истражувањето на интеракциското влијание помеѓу маркетинг –
логистиката и останатите елементи на маркетингот посебно е значајно од
гледиште на надминувањето на општите проблеми од стратегиска природа, со
цел за снижување на трошоците и зголемување на квалитетот на услугите.
Во многу области на материјалното производство денес е забележителен
трендот на проширување на производните програми со појава на нови
производи. Тој тренд е последица на стратегијата “диференцирање на пазарот”,
секој сегмент на пазарот бара одреден производ или посебни пазарно 
политички мерки. Проширувањето на производните програми поставува нови
проблеми пред дејноста кои реализираат задоволување на барањата, пакување и
транспорт, а посебно негативно влијание има на зголемувањето на нивото на
залихи.
Од логистички аспект за лошо обликувани производи се сметаат оние
продукти со волуминозно пакување, кое ја смалува густината на транспортната
единица, произведува големи тежини, неправилен облик и неадекватни
димензии од аспект на вклопување во логистичката транспортна единица
(палети, контенери и други единици).
Во современата теорија на формирањето на транспортни и товарни единици
се смета за идеално кога товарната единица е еднаква на единицата на
производот  единицата на складирањето  единицата на транспортот 
единицата на претоварот-логистичката единица.
Ваква единица е заеднички структурален елемент на секој логистички,
односно транспортен ланец. Не смее од вид да се испушти ниту значењето на
нивото на квалитетот на услугата за стабилност на стопанскиот систем во кој е
достигнато вака високо ниво на поделбата на трудот.

Во тој контекст се поголема улога играат можностите во склопот на
маркетингот кои допринесуваат во решавањето на проблемите, па според тоа, и
проблемите на координација и кооперација во транспортот.
Примената на логистичките принципи, посебно маркетинг  логистиката, е
присутна во развиените земји. Овде ќе наведеме еден пример од САД: Според
податоците од 1979 година, 72% од вкупниот број на компании (претпријатија)
имаат логистички служби со различни организациони облици и нов профил
стручњаци, со титулите Material – Manager, Logistik – Manager, Physical
Distribution – Manager. Излишно е да се докажува каква е нивната улога и
значање како организациони претпоставки за успешно реализирање на
координацијата и кооперацијата во транспортот.
8.1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА МАРКЕТИНГ  ЛОГИСТИКАТА
РАЗГЛЕДУВАНИ ОД АСПЕКТ НА КОРИСНИКОТ НА
УСЛУГИТЕ
Во поглед на барањата на корисникот (клиентот) задачата на маркетинг 
логистиката е да обезбеди испорака:
на вистинската стока;
во соодветната состојба;
во вистинското време; и
на вистинското место.
Од ова произлегуваат следните две парцијални задачи:
утврдување и развивање на соодветниот систем за дистрибуција на стоката
кој ќе го поврзува пласманот на производните организации со побарувачката
на клиентот (корисникот); и
планирање, спроведување и контрола на текот на стоката во системот за
дистрибуција на стоката.
Според тоа, основна задача на маркетинг  логистиката е обезбедување на
оптимални услови за испорака.
Централна задача на носителот на стоковното стопанство се состои во тоа да
поедини функции на парцијалните подрачја на маркетинг  логистиката и
нивните взаемни зависности се образуваат на начин кој ќе овозможи и обезбеди
оптимално снабдување на пазарот и понатаму зголемено сопствено учество на
тој пазар.
8.1.1

Важни карактеристики на квалитетна испорака на
стоката во системот на маркетинг – логистиката

Квалитетот на услугата на испораката го определува начинот на кој одредена
стока мора да се стави на располагање на клиентот (корисникот). Важни
карактеристики на услугите на испораката се:
1. спремност за испорака;
2. време на испорака;
3. доверливост на испораката;
4. останати услуги кои клиентот (корисникот) ги очекува од испорачателот на
стоката како што се:
давање помош при составувањето на порачката;

давање доверливи информации (потврда за порачка, термин на
испораката, остатокот на стоката, закаснувања, и.т.н.);
исполнување на услугите за однесување и донесување на стоката;
брзо решавање на рекламацијата;
враќање на празната амбалажа (палети, транспортни садови);
начин на пресметување; останати желби на клиентите (количина на
испораката, пакување, транспортни средства, и.т.н.).
Колку е подобар квалитетот на услугата на испорака толку се попозитивни
ефектите на пласманот на стоката. Меѓутоа, доколку услугата на испораката не
ги исполнува очекувањата на корисникот, тоа негативно се одразува на
побарувачката за овој вид на услуга. За подобрување на квалитетот на
испораката не е доволна само реорганизација на класичното подрачје на
дистрибуцијата на стоката, затоа што квалитетот на услугата на испораката
подеднакво зависи од квалитетот на процесот на реализација на порачката,
складирањето, пакувањето и конечно самиот транспортен процес. Активностите
кои се извршуваат заради подобрување на квалитетот на услугите на испораката
на овие четири подрачја се активности на маркетингот. Тие се насочени во
подеднаква мерка како на формирањето така и на процесот на реализација на
порачката. Во однос на класичните поими “продажба” и “пласман” тие многу
поеќе ги нагласуваат потребите на клиентот (крајниот корисник). Меѓутоа,
колку е квалитетна услугата на испораката толку по правило се и поголеми
трошоците кои ги предизвикува. Тоа значи дека помеѓу барањата за високо
квалитетна услуга на испорака и што пониски трошоци треба да се најде
соодветен оптимум. Критериумите за утврдување на овој оптимум зависат од
специфичните услови на работа на секое претпријатие. Со примена на
критериумите кои ги земаат во предвид специфичностите на работењето на
работните организации се остварува оптимално решение, односно решение кое
максимално се приближува до најдоброто. Ова решение мора во секој
поединечен случај да се темели на барањата и потребите на корисникот, како и
на барањето за намалување на трошоците. Под првиот од овие барања се
подразбира обезбедување на таква услуга на испорака која овозможува
адекватно снабдување на пазарот. Со другото барање, меѓутоа покрај услугата
на испорака која ги подмирува потребите и барањата на пазарот, се бара и
максимално можно смалување на трошоците на услугата. Значи дака кај
реализацијата на оваа услуга, односно испорака, мораат да се искористат сите
можности на рационализација.
8.1.2. Местото на маркетинг – логистиката во
производна организација (претпријатие)
Одсуството на теоретските и практичните познавања во минатото имало за
последица на маркетинг  логистиката да и се посвети многу мало внимание.
Дистрибуцијата на стоката во производните организации многу често се
разгледувала како пасивна помошна функција. Тоа како последица имало
организационо одделување, расчленување и вклучување на поединечни
парцијални подрачја на маркетинг  логистиката во различни оделенија,
односно дејности на производната организација.
На ниво на производна организација редовно не се води доволна (или
никаква) сметка за дистрибуцијата на стоката. Одлуките се донесуваат одвоено

и на различни ниски нивоа. При тоа најчесто не се зема во предвид фактот дека
сите парцијални подрачја на маркетинг-логистиката меѓусебно се тесно
поврзани и дека секоја одлука донесена на едно подрачје предизвикува
позитивни или негативни ефекти на останатите подрачја на маркетинг
логистиката25.
Колку е тешко да се координираат активностите на маркетинг  логистиката
покажуваат следните судири на целите на производното претпријатие:
1. Подрачје на набавка: Со цел да се искористат поволните услови за
набавка, како и минимализација на управните трошоци за секоја нарачка, се
порачуваат големи количини на стока. При тоа се заборава дека ефектите од
поволната цена и намалувањето на управните трошоци треба да се споредат
со зголемените трошоци за зголемување на складишните и транспортните
капацитети, посебно во големите индустриски комбинати.
2. Подрачје на производство: Овде се настојува да се произведат голем број
производи од еден вид, и тоа со што помал број на преместувања во текот
на производството, со што пократко време за спремање и со што помала
загуба. При тоа исто така се заборава дека овие предности треба да се
споредат со зголемената потреба од складишни и транспортни капацитети.
3. Подрачје на продажба: Со цел да се обезбедат можности за благовремена
реализација на сите испораки, се одржуваат големи залихи на стока. Освен
тоа, се воведува еластично управување со производството односно
организацијата на набавката, заради што побрзо подмирување на сите
неочекувани потреби. На крајот, особено внимание се посветува на што е
можно побрза реализација на продажбата и изградбата на складишта за
испорака во близина на местото на работењето на клиентите (муштериите).
4. Одделение за транспорт: Превоз на што е можно поголеми количини за
исто место, а со цел да се намалат транспортните трошоци.
5. Одделение за финансиски работи: Работната политика на ова одделение е
насочена кон реализација на што помал број на складишта, што помали
залихи на стока и што пониски трошоци за извршување на порачката.
6. Управа на работната организација: Таа води сметка за реализација на
што помали вкупни трошоци и што побрзо враќање на вложените
инвестициони средства. Меѓутоа, по правило не располага со информации
кои се потребни за квалитативно  квантитативна оцена на соодветните
услуги во дистрибуцијата на добрата.
Нашите и странските искуства зборуваат дека за реализација на оптималните
ефекти е потребна организациона концентрација на сите овие активности во
рамките на еден централен орган за планирање и управување на целокупното
подрачје на работа на маркетинг-логистиката. Единствено таквата
концентрација обезбедува предуслови за развој на оптимална организација за
дистрибуција на стоката, која од своја страна создава услови за реализација на
услугите за испорака кои ги задоволуваат потребите и барањата на пазарот, како
и за максимално искористување на сите можности за рационализација.
За постигнување на овие цели претпријатијата мораат да ги исполнуваат
следните два главни услови:
да располагаат со целокупен преглед на потреби за снабдување на пазарот; и
да обезбедува организациона концентрација на сите задачи на маркетинг
логистиката на едно место.

9. ТЕХНОЛОШКИ ФУНКЦИИ НА ОСНОВНИТЕ
ПОДСИСТЕМИ НА МАРКЕТИНГ  ЛОГИСТИКАТА
Како и секој систем, и маркетинг  логистиката може да се подели на
соодветни подсистеми (парцијални подрачја).
Парцијалните подрачја (подсистеми) на системот на маркетинг  логистиката
се:
 процес на реализација на порачката
 складирање
 пакување и
 транспорт.
Секој од овие подсистеми е составен од променливи компоненти. Доколку е
можно точно да се утврдат овие компоненти и нивните взаемни зависности,
дотолку поефикасно може да се утврди и да се развива интегрираната и
оптималната концепција на маркетинг  логистиката.
Решавањето на проблемите на поединечните парцијални подрачја бара
познавање на целокупната концепција на маркетинг  логистиката и евентуално
утврдување на нова концепција за решавање на постоечките проблеми во
претпријатието. Со други зборови, маркетинг  логистиката е систем, а
нејзините парцијални подрачја ги сочинуваат подсистемите. Промена на еден од
подсистемите предизвикува одредени последици на останатите подсистеми,
подрачја, како и во целокупниот систем на маркетинг  логистиката. Според
тоа, секоја промена влијае како на квалитетот на услугата на испорака, така и на
трошоците. Поради тоа при решавањето на проблемите на маркетинг 
логистиката најважно е применување на таков метод кој овозможува
согледување и утврдување на сите взаемни зависности на парцијалните
подрачја (подсистеми) на маркетинг  логистиката, иако во пракса многу често
не се земаат во предвид. Ова особено се однесува на изолираното разгледување
на подсистемите во транспортот. Вистинското место на процесот на транспорт
во маркетинг  логистиката сеуште не е доволно согледано и утврдено.
Взаемната поврзаност и испреплетеност на парцијалните подрачја на
маркетинг-логистиката можно е да се прикаже во вид на матрица. Кај
вреднувањето (оценувањето) на овие резултати треба со анализа да се утврди
местото на појакото и послабото влијание на едно парцијално подрачје врз
останатите подрачја на маркетинг  логистиката. Значи, треба да се утврди
потребната висина на степенот на взаемните зависности на овие подсистеми.
9.1. Подсистем на процесот за реализација на порачката
Поблиското дефинирање на прашањата кои се однесуваат на овој подсистем
треба да им го олесни на носителите на стоковното стопанство, шпедитерските
и транспортните организации решавањето на проблемите за оптимизација на
услугите, испораката и намалувањето на трошоците, т.е. на најдобар начин да се
изврши целокупниот процес (или дел од процесот) за реализација на порачката.

Процесот на реализација на порачката може да се разгледува како подсистем
на маркетинг-логистиката кој што најмногу влијае на останатите подсистеми.
Тоа, пред се, е последица на информацијата за пазарот, кои во облик на порачка
ги решаваат и иницираат активностите на сите останати подсистеми и кои-во
случај на рационална примена на информацијата  овозможуваат ефикасна
контрола на активноста на тие подсистеми.
Тешко е да се утврди во кој подсистем на маркетинг-логистиката зависноста
од процесот на реализација на порачката е најголема. Изгледа дека оваа
зависност е најголема во подсистемот за складирање, а во врска со
комисионирањето. Тоа е највеќе од причини што процесот на реализација на
порачката преку налогот за комисионирање во одлучувачка мерка ја одредува
постапката за комисионирање. Процесот на реализација на порачката ја
обезбедува информацијата за видот на стоката, количината и местото на стоката
во магацинот. Освен тоа, покажува дали треба цели палетни единици директно
да ги превезува до зоната за излез на стоката. Ова подрачје бара пренос на
стоката (палетите) од складиштето за резерва до складиштето за комисионирање
во случај кога во ова последно складиште ќе се појават минимални количини.
Со постојаното испраќање на податоците за фрекфенцијата и волуменот на
порачаната стока ова парцијално подрачје исто така влијае на распоредување на
местата во складиштето.
Процесот за реализација на порачката во голема мерка влијае на подсистемот
на транспортот. Податоците за тежината и волуменот, како и податоците за
испораката претставуваат елементарни податоци за реализација на транспортот.
Така, на пример, на основа на порачката можат да се состават планови според
одредишните места, односно според подрачјата на испорака, и истовремено да
се изработат планови за утоварање на стоката и турата на транспорт. На овој
начин процесот на реализација на порачката може да влијае на изборот на
транспортното средство во поглед на видот, особината и големината и да
допринесе во подобро задоволување на желбите на клиентот во поглед на
транспортното средство, време на испорака на стоката, и.т.н.
Рационалниот процес на реализација на порачката влијае и на подрачјето за
пакување преку низа на мерки кои се спроведуваат со цел за побрзо и
порационално манипулирање со стоката и што подобро задоволување на
потребите и барањата на клиентите. Овде особено влегуваат и упатства за
употреба на одредени материјали за пакување, сложување на палети и
контенери, како и на транспортните средства, упутства за обележувањето на
поединечните делови на пакувањето според зоните на испорака и турите на
транспорт, како и упатства кои се однесуваат на желбите на клиентите во
поглед на типот големината на палетите и др.
Порачката на клиентите содржи неопходни информации за испорака на
стоката, што се прикажува низ текот на информации потребни за управување и
контрола на текот на стоката на сите подсистеми кои ја реализираат оваа
порачка: складирање, комисионирање, ставање на стоката на располагање,
утовар, транспорт, претовар, и.т.н.
Од управувањето и контролата на текот на стоката во главно зависи дали
порачаната стока, според барањата на клиентите, ќе се испорача во
предвиденото време за испорака. Со добра организација, со далечинско
пренесување на податоците, со рационална и брза обработка на порачката,
времето помеѓу составувањето на порачката и испораката на стоката може
значително да се скрати.

Порачката може да стаса по писмен пат, телефон, телекс, но и преку
терминалот на електричен сметач, а нејзината обработка може да се изврши на
класичен начин или со помош на сметач за електронска обработка на
податоците.
Реализацијата на подсистемот за порачка представува процес во кој се повеќе
се користат електронските сметачи. Нивната примена станала неопходна поради
големиот број информации, артикли и снабдувачи.
Помеѓу примачот (потрошувачот) и испраќачот постои интеграција на
електронски сметачи, која овозможува реализација на порачката, односно се
отповикува на порачката на потребниот материјал непосредно од електронскиот
сметач.
Кај обработката на порачката редовно мораат да се спроведат следните
постапки:
проверка на порачката во поглед на нејзината потполност, точност и
евентуални дополнувања;
проверка дали порачаната стока постои, каде се наоѓа и евентуално кога ќе
биде на располагање;
одредување на складиштето за испорака во случај кога постојат повеќе
складишта;
извршување на порачката кај испраќачот или во случај на недоволна
количина побарување од сопственото производство;
планирање на отпрема на палети како најмала товарна единица за
складирање, продажба и отпрема или, според желбата на клиентот, формирање
и други товарни единици;
потврда за прием на порачката и податок за терминот на испорака до
клиентот; и
израбоување на налогот за комисионирање.
Организацијата за обработка на порачката одредува на кој начин ќе се
превзема стоката од складиштето, односно дава соодветен налог за одвивање на
комисионите работи.
На основа на содржината на порачката можат да се планираат важни
податоци за движењето и контролата на стоката: залихи на стоките според
видовите, отпрема на стоката според видот на стоката, вкупниот сообраќај и
сообраќајот по поединечни клиенти, подрачјата на продажба и основните
правци на отпремата.
9.2. Подсистем за складирање
Задачата на подсистемот за складирање е да ја ублажи нерамномерноста
помеѓу временски и количински различни токови на стоката кои го напуштаат
производството, односно стоката која трговијата ја набавува и потоа ја
испорачува на клиентите. Најважните прашања поврзани за складирањето се:
колку и каков вид на стока и каде треба да се складира; и
колку стока и кога треба да се порача за пополнување на залихите во складиштето.
Од висината на залихите на стоката во складиштето зависи квалитетот на
услугата за испорака и трошоците на складирањето. Со системска анализа на
процесот може да се утврди зависноста помеѓу складирањето и транспортот:

испорака на стоката од едно централно складиште или од поголем број складишта (во рамките на еден систем за дистрибуција) во крајна мерка ја
предодредува и ја карактеризира структурата на транспортот;
кај големите просторни дисперзии на клиенти опслужувањето со транпорт од
централно складиште е многу скапо, додека овие складишта овозможуваат, во
ваков случај, висок степен на спремност (веродостојност и сигурност), како и
висок степен на механизација и автоматизација на складирањето, претоварот и
процесот на реализација на порачката, издавање на брзи и точни транспортни
диспозиции, како и утврдување на потребните транспортни средства и времето
на нивното излегување од складиштата;
кога постојат поголем број складишта за испорака транспортот на стоката од
централното складиште до складиштето за испорака по правило се реализира со
големи единици кои можат да се превезуваат со големи транспортни средства со
поволни транспортни трошоци. Спротивно на тоа помалите единици за
транспорт ги карактеризираат превозите од складиштето за испорака до
клиентите. Доколку има поголем број складишта за испорака и доколку се мали,
толку е помал и степенот на спремност за испорака и можноста за механизација
и автоматизација, што како последица има поголемо потрошено време и
средства за издавање на соодветните диспозиции. Според тоа, бројот на
складиштата, степенот на механизација и автоматизација и степенот на
спремноста за испорака ги одредуваат транспортните средства (видот,
особините, големината) за опслужување на клиентите
иако влијанието на подсистемот за складирање на другите подсистеми на
маркетинг  логистиката не се така изразени како кај транспортот, тие се многу
значајни, особено за квалитетот на услугата за испорака и трошоците на
подрачјето на процесот за реализација на порачката, комисионирањето и
пакувањето.
Веродостојноста и сигурноста во складирањето, степенот на механизација и
автоматизација и обемот на сообраќај во складиштето ја одредуваат брзината и
рационалноста на процесот на реализација на порачката. Тоа значи дека во едно
складиште со голем обем на сообраќај (централно складиште) процесот на
реализација на порачката може непречено и ефтино да се реализира со помош
на електронски сметач. Во складиштата со мал обем на сообраќајот (складишта
за испорака) недостатокот на предуслови за примена на ЕОР го спречува брзото
и рационалното спроведување на реализацијта на порачката.
Брзината и рационалноста на комисионирањето, како и кај процесот на
реализација на порачката, зависат од степенот на спремност за испорака
(степенот на веродостојноста и сигурноста), степенот на механизација и
автоматизација и обемот на сообраќајот во складиштето. Освен тоа, кај
комисионирањето од значење е разместувањето на местата во складиштето, кое
што зависи од фрекфенцијата и обемот на порачките.
Големиот обем на сообраќајот во централното складиште овозможува
примена на механизирани помошни средства како што се уредите за поврзување
и заварување на пластични фолии, како и останатата опрема за пакување која
обезбедува брзо и рационално пакување. Покрај тоа, мораат да се анализираат
трошоците на складиштето за испорака во однос на трошоците на централното
складиште. Кај снабдувањето на клиентите од складиштето за испорака се
присутни дополнителни трошоци, кои релативно брзо се зголемуваат во
зависност од бројот на складиштата, и тоа поради:

големи вкупни сигурносни залихи;
поголем обем на врзан капитал;
поголеми трошоци за простор и работна снага; и
недоволни можности за рационализација, која е условена со мали количини
на стока која се складира и претовара.
Според тоа, изградбата на складишта за испорака е оправдана само во случај
кога побарувачката е толку голема што трошоците на складиштето за испорака
не се поголеми од остварената заштеда во транспортните трошоци. Трошоците
за складирање по единица стока се толку поголеми колку што е помала
количината на манипулираната стока. Во случај кога снабдувањето не се врши
од складиштето за испорака, туку од централното складиште, транспортните
трошоци релативно подеднакво се зголемуваат како кај стоката која се
превезува во големи така и кај стоката која се превезува во мали количини.
Споредбата на зголемувањето на транспортните трошоци и смалувањето на
трошоците за складирање на стоката во централното складиште укажува на тоа
да:
стоката која се испорачува во големи количини треба да се складира во
децентрализирани складишта, и
стоката која се испорачува во мали количини  во централно складиште.
Во пракса со соодветни методи може да се утврди потребата на
концентрацијата на мал број складишта за испорака или на едно централно
складиште26. Причините за оваа концентрација се, пред се, следните:
постојана спремност за испорака, како инструмент на политиката на
пласманот, има се поголемо значење за индустријата; и
трговија, особено трговија на мало, му придава на рационалното складирање
на стоката се поголемо значење. Работите на складирањето таа не може да ги
изврши порационално од трговијата на големо и индустријата.
Тесно врзано за прашањето за бројот на складишта за испорака е прашањето
за неговата локација. Изборот на местото на складиштето за испорака влијае на
брзината на снабдување на клиентите и на трошоците за снабдување односно
испорака. Најзначајни фактори за утврдување на локацијата на складиштето за
испорака на подрачјето за опслужување на клиентите се:
квалитет на услугата за испорака. Суштината на сите услуги за испорака е
брзо задоволување на потребите на клиентите, а за успешна реализација на оваа
задача потребно е да се познава како желбата и потребата на клиентот така и
конкуренцијата на понудените услуги за испорака;
дистрибуција на побарувачката на подрачјето за опслужување. Треба да се
утврди дали побарувачката е рамномерно распределена на целото подрачје за
опслужување или во колкави количини е концентрирана во одредени пунктови
на тоа подрачје;
развој на побарувачката. Постоечката побарувачка, на основа на прогнозата
за развој на побарувачката, мора да се дополни. При тоа мора да се води сметка
за количината и распределбата на подрачјето за опслужување;

сообраќајни врски. За брзо снабдување на складиштето за испорака и
клиентите, добрата сообраќајна врска е еден од важните предуслови; и
трошоци за транспорт и складирање. Мораат да се утрвдат и споредат
транспортните трошоци до складиштето за испорака и од него до клиентот, како
и трошоците на самото складиште за испорака. Резултатите на оваа споредба ги
одредуваат алтернативните места (локации) на складиштата за испорака. Како
што е прикажано на слика 5.

Слика 5. Зависност помеѓу трошоците за превоз, складиштата, транспортот
и дистрибуцијата од бројот на складиштата

9. 2. 1. Задачи и значење на складиштето за испорака
Складиштата за испорака ги имаат следните основни задачи врзани за:
влезот на стоката: истовар на транспортните средства, испитување на
стоката, раздвојување на пристигнатита пратки, евентуално палетизирање,
обележување (на бројот на артиклите), обележување на бројот на местата во
складиштето, обработка на враќањето на пратките (пратки за замена, погрешни
пратки), оштетена стока;
транспорт на стоката во складиштето: транспорт од местото на истовар
до местото на складирање, од зоната на истовар до зоната за комисионирање, од

зоната на истовар директно до зоната за излез на стоката, преместување на
стоката во складиштето;
складирање на стоката во: блок  складишта, влезно складиште со регали,
складиште со лизгачки регали, сообраќајно складиште, прилазно складиште,
складиште со високи регали (со сложувач за високи регали и преносни средства
за регали со кои автоматски се управува), складиште за разладена стока,
останати специјални складишта, на промер за процес на созревање на овошјето,
слободни царински складишта (увоз/извоз/транзит);
комисиони работи: вадење на стоката од складиштето во соодветни
количини според налогот за комисионирање, водење сметка за податоците кои
се однесуваат на пристигнувањето, применување на принципот “first in-first out”
(прв влегол  прв излегол), дополнително етикетирање врзано за продажбата,
пакување за транспорт, обележување на препакувањето, составување
(обединување) на порачките, евентуално во товарни единици (на пр. палети),
осигурување (заштита) на стоката (на пр. со термопластични фолии), претходно
сортирање на пратките (товарните единици) според подрачјата на испорака,
ставање на стоката на располагање;
излезот на стоката: проверка на составените порачки во зоните за излез на
стоката, утовар во транспортните средства, сложување и осигурување на
стоката во транспортните средства.
За извршување на петте основни задачи мора да се обезбеди локација и
разместување во складиштето, како и техничка опрема и разместување на
местата за поединечни видови на стока во самиот објект.
Техничката опрема и технологијата на складирањето во голема мерка влијае
на квалитетот на услугата за испорака и на трошоците за складирање. За
реализација на заштедувањето во трошоците за работна снага и простор, за
намалување на обемот на манипулација и обезбедување на брз проток на
стоката и што потполна контрола на сите постапки и процеси во складиштето,
техничката опрема мора максимално да се усклади со барањата во поглед за
видот на стоката, волуменот, тежината, бројот на порачките, големината на
порачките и слично.
Со цел да се обезбеди оптимално комисионирање мора во прв план да се
реши прашањето за најповолното место за складирање на стоката во
складиштето за испорака. При утврдувањето треба да се применат следните
критериуми:
фрекфенција на порачките: доколку е голема, дотолку местото за
комисионирање мора да биде поблиску до местото за складирање на стоката;
фрекфенција на заедничките порачки: стоката која често заеднички се
порачува мора да се складира една покрај друга; и
волумен и тежина на продажните единици: стока со голем волумен или
тежина по продажна единица треба да се складира што подалеку од местото за
комисионирање, додека стоката со мал волумен по продажна единица мора да
се складира што поблиску до местото за комисионирање.
Овие три критериуми, меѓутоа, често се занемаруваат, затоа што кај големиот
број на видови на стока и кај големите нерамномерности поради растоварување
на складиштето често потребно е да се завземе секое слободно место во

складиштето или стоката да се складира според видот (на пр. разладени
производи, висечи текстилни производи, и.т.н.).
Во потполно автоматизирани складишта, поради тоа, уште на почетокот, се
завзема секое слободно место (“хаотично” складирање на стоката). Релацијата
на транспорт и времето на превозот во овој случај се од големо значење.
За реализација на заштедата во времето и ефтино комисионирање мора
меѓусебно да се ускладат разместувањето на местата во складиштето,
техничките помошни средства, процес на обработка на порачките и начин на
комисионирање.
9.3. Подсистем за пакување
Пакувањето е предуслов за рационално складирање, претовар и
комисионирање на поголемиот дел на поединечната стока. Тоа, покрај другото,
претставува предуслов за транспорт на голем број производи. Правилното
пакување овозможува оптимално искористување на транспортниот простор,
намалување на штетите кои се јавуваат во процесот на транспорт и укинување
односно смалување на празните превози. Правилното пакување овозможува
оптимално искористување на просторот, стабилно и безбедно сложување,
ефикасно спроведување на операциите за претовар и комисионирање, како и
смалување на обемот на штетата.
Информациите на поединечните делови за пакување представуваат
предуслов за рационално складирање, комисионирање и претовар, го олеснуваат
сложувањето на палетите и контенерите и со брза идентификација
овозможуваат забрзување на комисионирањето и претоварот.
Во случај кога деловите за пакување имаат единствени димензии  според
можните димензии на модулот 400 х 600 mm  тие можат лесно да се
сместуваат на палети со димензии 800 х 1200 mm, а со тоа се обезбедуваат
неопходните предуслови за рационално користење на постројките и уредите за
претовар, комисионирање и складирање.
Единствените димензии на деловите за пакување и можностите за нивна
палетизација го олеснуваат и забрзуваат претоварот помеѓу поединечните
членови на транспортниот ланец и обезбедуваат оптимално искористување на
товарниот простор.
Точните и прегледните податоци на поединечните делови за пакување го
олеснуваат споредувањето со податоците на пропратните документи, како кај
превземањето така и кај предавањето на стоката.
Различните димензии на деловите за пакување предизвикуваат големи
проблеми при формирањето на товарните единици на палетите и при
сложувањето во контенерите. За транспортните и шпедитерските претпријатија
кои кај утоварот ги превземаат деловите за пакување со различни димензии се
јавуваат големи проблеми.
Пакувањето мора, во дадени услови, да ги задоволи барањата на маркетингот
поврзани за пласманот на производите. Во случај кога сите взаемни зависности
не се ускладени, тоа може да доведе до судир на целите. Ова го отежнува
утврдувањето и распоредувањето на трошоците за амбалажа и пакување.
Кај стоките за секојдневна употреба трошоците за пакување не се во сразмер
со вистинските потреби, затоа што стоката не се пакува од аспект на
функционалност на пакувањето, туку од аспект на пропаганда.Трендот кај

пропагандното ефикасно пакување на големи волумени очигледно е во
назадување, од причини што се повеќе се доаѓа до сознавања дека економичната
дистрибуција на стоката зависи од вкупните трошоци и дека на нив во
значителна мерка влијаат трошоците за пакување. Резултатите кои што се
постигнати кај намалувањето на вкупниот волумен во прекуморскиот транспорт
можат со голем степен на веројатност да се остварат и во внатрешниот
национален сообраќај. Настојувањата за што поголемо искористување на
товарниот простор тесно се поврзани со настојувањата кои се насочени кон
смалување на штетата во процесот на транспортот.
9.3.1. Основни техничко  економски функции на пакување
Поради поекономично решавање на проблемите за пакување во складот
според барањата на маркетинг  логистиката, мора да се води сметка за
следните функции на пакувањето:
а) Заштитна функција
Задача на оваа (најважна) функција на пакување е во тоа стоката неоштетена
да му се испорача на корисникот. Заштитната функција може да се подели на
активна и пасивна:
целта на активната заштита е во тоа да со помош на пакувањето стоката се
осигура од притисок, удар, кршење, температура, влага и кражба; и
целта на пасивната заштита е да со помош на пакувањето се заштитат луѓето
кои манипулираат со стоката, како и другата стока, постројките и уредите во
складиштето и транспортните средства.
б) Функција на складирање
Пакувањето на стоката го олеснува нејзиното складирање. Доволната
цврстина е неопходна поради оптоварувањата кои зависат од висината на
степенот за сложување на стоката. Најпосле, пакувањето мора да ги исполни
барањата на постројките и уредите во складиштето и со својот облик и
димензии да овозможи што подобро искористување на расположливиот
простор.
в) Транспортна функција
Пакувањето ја “оспособува” стоката за транспорт. Затоа секогаш мора да
биде ускладено со барањата на повеќето членови во транспортниот ланец
(вагони, камиони, бродови, авиони, механизација и др.), а посебно оној член кој
условува најголеми барања во однос на заштитата на стоката која се превезува.
За задоволување на овие барања неопходни се следните информации:
основни технолошки барања на транспортот и претоварот;
распределба на стоката според степенот на осетливост; и
преглед на средствата и материјалите за пакување и нивните особини.

г) Функција на манипулирање
Пакувањето треба да го овозможи и олесни составувањето на единиците за
пакување во товарните единици. Товарните единици го олеснуваат
манипулирањето со стоката и обезбедуваат услови за реализација на
рационализирање на манипулирањето. Стандардизираните товарни единици
овозможуваат примена на технички средства како што се вилушкари и техничка
опрема за опслужување на регалите.
Кај формирањето на товарните единици секогаш мора да се води сметка за
функцијата на транспортот и складирањето.
д) Информациона функција
Пакувањето е носител на информации за складирање, комисионирање и
транспорт. Бројот на артиклот, бојата, натписотт и.т.н. ја олеснуваат
реализацијата на соодветните постапки.
Со цел за што порационално манипулирање со пакуваната стока од особено
значење е да опаковката е снабдена со информации кои, пред се, содржат:
тежината на едно пакување;
степен на осетливост на стоката; и
упатство за сложување на палети и други поголеми товарни единици.
Расиплива, кршлива и опасна стока мора да се обележи со посебни ознаки
како што се симболи, цртежи и толкувања односно објаснувања. Овие ознаки
обезбедуваат услови за правилно манипулирање, складирање, комисионирање и
транспорт на стоката.
9.3.2. Составување на товарните единици и задачи на модулското
пакување
За формирање на транспортните ланци, како и за обезбедување на
економично и непречно движење на стоката во рамките на транспортниот
ланец, маркетинг  логистиката бара голема примена на стандардизирани
товарни единици, пред се товарни единици составени од палети. При тоа во
однос на пакувањето се поставуваат одредени барања. Еден од најважните е во
тоа дека пакувањето со упростување на својот облик и димензии со примена на
модулското пакување го овозможува и олеснува составувањето на
стандардизираните товарни единици. Кај составувањето на товарните единици
модулското пакување ги обезбедува следните предности:
брзо и безбедно сложување на стоката на палети, односно пакување во
поголеми единици (контенери и слично);
оптимално искористување на товарниот простор на палетите, односно
контенерите;
брзо манипулирање;
побрз обрт на палетите и контенерите;
намалување на потребата за простор за пакување на стоката; и
намалување на трошоците за работна снага.

Со примената на модулското пакување стопанството може да оствари
значаен профит, особено кога е крајно информирано за предностите на овој вид
на пакување разгледувано од аспект на маркетинг  логистиката27. Доколку од
специфични причини модулското пакување не може да се примени, мора да се
употреби специјално пакување и за тоа да се изработи соодветен пример за
сложување. Стандардизираните товарни единици во процесот на дистрибуција
на стоката кој се остварува со помош на транспортниот ланец обезбедуваат
значајни предности, а особено:
брз претовар во складиштето;
побрз претовар помеѓу поединечните членови во транспортниот ланец;
оптимално искористување на претоварната опрема, складишниот и
транспортниот простор;
поквалитетна услуга на испорака, која се остварува со побрз проток на
стоката; и
намалување на трошоците за претовар, складирање и транспорт на стоката.
Меѓутоа, често се поставува прашањето дали предностите на механизираното
манипулирање на товарните единици со палети, поради загуби во просторот, се
исплатуваат. Овде мора да се споредат трошоците за манипулирање со
непалетизирана стока со трошоците за зголемен простор (кој условува примена
на палети) кај манипулирањето со палетизирана стока и при тоа да се земе во
предвид целокупниот транспортен ланец.
Сепак оптимални резултати во смисла на маркетинг  логистиката можат да
се остварат единствено во случајот кога производната единица (што е можно
повеќе) се изедначи со товарната единица, продажната единица, отпремната и
транспортната единица и логистичката единица.
Под логистичка единица се подразбира таква големина која во целокупниот
процес на дистрибуција на стоката ги задоволува барањата на маркетинг 
логистиката во поглед на оптимизирањето на квалитетот на услугите на
испорака и смалување на трошоците.
Едно севкупно решение кое би обезбедило услови за примена на пакувањето
кои овозможуваат оптимално составување на товарните единици, според
мислењето на претставниците на транспортните и шпедитерските претпријатија,
сеуште не е на повидок. Меѓутоа, решението на овој проблем е неопходно
доколку се сака предностите на товарните единици во интегралниот транспорт
од аспект на маркетинг  логистиката да се искористат во многу поголема мерка
отколку досега.
9.4. Транспортен подсистем
Во системот на маркетинг-логистиката, на транспортниот подсистем, кој
условува најголемо учество во трошоците, му припаѓа посебно место.
Транспортот претставува член на ланецот кој што ја остварува врската со
клиентите, додека истовремено во голема мерка е под влијание на политичките
и општествено – економските мерки.
Разгледувано од аспект на маркетинг – логистиката, носителите на
стопанството, транспортните и шпедитерските организации и ОПЗ единствено
сите заедно можат (со заеднички мерки) да влијаат на поефикасна дистрибуција
на стоката. Затоа подрачјето на транспортот не може да се разгледува одвоено.

Транспортниот подсистем има најголемо влијание на подсистемите за
складирање и пакување.
Големите растојанија на превозот, долговремените транспорти, како и
потребата за почест и поредовен транспорт, многу влијаат на изградбата и
опремата на складишта за испорака, кои се предуслов за освојување на
подалечните пазари. Различните транспортни средства условуваат постоење на
соодветни постројки и уреди во складиштето како што се, на пример, постројки
и уреди за утовар и истовар, колосеци, рампи, товарни профили, претоварни
постројки, и.т.н.
Видот и начинот на пакување, покрај осетливоста на стоката, го одредуваат и
растојанието и времето на транспорт, климатските услови, како и барањата на
стоката за одредени транспортни средства. Кога за транспортот се применуваат
различни транспортни средства, што често е случај, видот на пакување на
стоката го одредува она транспортно средство кое во однос на пакувањето
поставува најголеми барања. Проблемот, меѓутоа, е во тоа што при пакувањето
често не се знае кое транспортно средство ќе се примени за превоз на вака
пакуваните пратки. Од аспект на транспортното средство, барањето за пакување
е насочено на што подобро користење на товарниот простор,
За разлика од пакувањето, влијанието на транспортот на подсистемот за
порачка и комисионирање е значително мало. Со цел да се приближи времето за
транспортот до времето за испорака, операциите на процесот за реализација на
порачката и комисионирањето мораат што побрзо да се извршат. Зачестеноста и
редовноста на транспортот овозможуваат долгорочно и рационално планирање
на процесот за реализација на порачката и комисионирањето. Фиксното време
на поаѓање на возовите и бродовите, како и итноста на транспортот на стоката
која се превезува со авиони, бараат забрзување на процесот за реализација на
порачката и комисионирање. Поеластичното време на поаѓање на камионот
обезбедува голема резерва во време доколку овие превози не се одвиваат како
довозно  одвозен транспорт со железничкиот, водниот и воздушниот
сообраќај.
Употребата на палетите значително ги забрзува работите на подрачјето за
комисионирање и претовар. Кај употребата на контенерите во транспортот
организационите барања, во однос на процесот за реализација на порачката и
комисионирањето, се доста големи.
Според тоа, работните процеси за реализација на порачките и
комисионирањето мораат пред се да се ускладат со времето на поаѓање на
транспортните средства.
Врз основа на горе наведеното може да се заклучи дека влијанието на
транспортот на останатите подсистеми на маркетинг  логистиката е многу
значајно. Транспортот е не само стабилен подсистем туку и еден од главните
составни делови на маркетинг логистиката. Со воведувањето на современи
товарни единици (палети, контенери и друго), кое овозможува заштеда во
трошоците, барањата на транспортот на останатите подсистеми на маркетинг 
логистиката и понатаму се зголемуваат.
Од аспект на меркетинг логистиката постојат следните барања за транспорт:
од производниот погон (складиштето за готови производи и централното
складиште) до складиштето за испорака на претпријатијата;
од производниот погон (складиштето за готови производи) централното
складиште (претпријатие) до клиентот (корисникот); и

од складиштето за испорака на претпријатијата до клиентот (крајниот
примател).
Наведените комбинации за транспорт на стоката од производниот погон до
складиштето за испорака ги карактеризираат големите количини на стока и
големите растојанија на превозот. Факторот време, т.е. брзината на транспортот,
кај овие превози е од помало значење. Наспроти тоа, снабдувањето на клиентот
од складиштето за испорака или од други складишта ги карактеризираат малите
количества на стока, каде брзината на испорачувањето, односно квалитетот на
испораката, е од особено значење. Кај овој вид на транспорт поврзаноста на
складиштето со транспортот е многу очигледна затоа што структурата на
складиштето влијае на транспортот, транспортните трошоци и квалитетот на
услугата.
Важен предуслов за успешна реализација на транспортот представува
неговата веродостојна организација, чии основни задачи се:
избор на најпволен носител на танспортот за секој поединечен вид на стока;
избор на најефтино транспортно средство (според видот и големината);
диспозиција и отпрема на стоката која мора да се допреми или отпреми;
координација на допремата и отпремата на стоката;
планирање на тури (интинерери), при што мора да се води сметка за
спречување на непотребните возења (релација на превозот), преоптоварување за
секое возило и спречување на учеството на празните возења;
надзор и контрола на сите транспортни услуги во поглед на времето на
транспорт, веродостојноста, транспортните штети, работните навики и
технолошкото ниво на утовар и истовар кај клиентите, односно складиштата за
испорака;
дополнителни услуги на испорака како што се помош при товарањето,
сместување во регал, истакнување (означување) на цената, контрола на
податоците за пристигнувањето на стоката во регалот на клиентите,
фактурирање и наплатување кај клиентите, превозни трошоци;
забрана за заедничко товарање на стоката (истрајност на стоката);
предавање на стоката на примачот; и
контрола на останатите можни измени во текот на транспортниот процес.
За изработка на рационални концепции на транспортот потребни се следните
податоци:
за испраќачот и примачот: место на превземањето односно доставувањето;
за времето на утоварот и доставувањето, растојанието од испраќачот до
примачот, опремата на претоварните постројки и работната сила и
техничките средства, применливи информациони системи;
за стоката која треба да се превезува: вид на стоката, тежина и волумен на
стоката;
за трошоците на транспортот: трошоците на транспортните и товарните
средства, личните средства на работниците на возниот парк (трошоци за
возниот персонал, работилници, одржување), трошоци за претовар, трошоци
за организација на транспортот (трошоци за персоналот, канцеларии и т.н.),
општи трошоци на управата;
тарифа за превоз на стоката, според носителите и видовите на превоз; и

законски прописи: максимални димензии и тежина на возилото, сообраќајни
прописи за превоз на стоки, други прописи (царински, фитопатолошки) и
други.
9.4.1. Избор на транспортно средство
Кај изборот на транспортното средство мора да се изврши споредување на
нивната спремност. За утврдување на спремноста  квалитетот (на услугата) на
поединечните транспортни средства најчесто се поаѓа од следните критериуми:
техничка применливост (оспособливост);
расположливост на транспортните услуги;
брзина на транспортот;
време на транспортот потребно за испорака на стоката; и
веродостојност на услугите кои треба да се извршат.
Еден од понатамошните критериуми за избор на транспортното средство
представуваат трошоците. Покрај критериумот за спремност на транспортното
средство, трошоците одлучуваат дали транспортот треба да се изврши во
рамките на транспортот кој:
претпријатијата го извршуваат со сопствени транспортни средства и на
сопствена сметка, или
се извршува преку јавниот транспорт.
Доколку квалитетот на услугата за испорака со сопствени и со јавни
транспортни средства е еднаков, тогаш одлучува резултатот од споредувањето
на трошоците. За извршување на ова споредување неопходно е корисникот од
една страна, да располага со точни податоци за трошоците, кои ги опфаќаат
сите трошоци врзани за сопствениот возен парк, трошоците на транспортното
одделение, работилниците и службите за одржување, како и трошоците на
управата. Од друга страна, корисникот мора да биде точно запознат со цените
на превозот кои се пресметани од останатите транспортни организации.
Кај определувањето за користење на возилата на јавниот транспорт можат, од
аспект на квалитетот на услугите за испорака и трошоците, да се наведат
следните предности кои ги нудат транспортните и шпедитерските организации,
а кои се искажуваат преку:
можност за реализација на транспортот во договорениот термин;
гаранции за потребната фрекфенција на транспортот на главните релации на
превозот;
можност за редовно опслужување на густа површинска мрежа како кај
отпремата така и кај допремата;
специјализираност на организацијата за отпрема на стоката, претоварот и
транспортот, односно разновидност на технологијата на транспортот;
постоење на технички средства за рационален претовар, складирање и
транспорт;
можност за заштеда во трошоците за превоз, кои се остваруваат со
насочување и собирање на тековите, поголема можност за зголемување на
товарот и постоење на повеќе алтернативи за избор на обликот на превозот; и
полесно прилагодување на конјуктурните и сезонските колебања.

При користењето на возилата од јавниот транспорт наместо сопствениот возен
парк, доаѓа и до овие предности:
непостоење на трошоци за контрола на сопствениот возен парк, како и
трошоци на соодветното транспортно одделение;
укинување на сувишните капацитети во транспортното одделение, кое е
условено со нередовен прилив на стока;
елиминирање на проблемите со празните возења, искористување на
капацитетот и непарен број превози;
укинување на транспортниот ризик во поглед на стоката и возниот парк;
растоварување на носителот на производството од функционално туѓите
активности. Тоа истото важи и за управата на претпријатието; и
ослободување од капиталот кој е вложен во возниот парк и транспортното
одделение и со тоа зголемување на степенот на ликвидноста и др.
Предностите кои се остваруваат со користење на паркови за сопствена
употреба, односно извршување на превозот со сопствени транспортни средства
и за сопствена сметка, исклучиво се однесуваат на квалитетот на услугите за
испорака:
поголема гаранција за испорака во предвидениот рок на испорака;
услуга на испораката како аргумент за продажба;
исполнување на желбите на клиентите;
комбинација на чување и негување во рамките на реализацијата на
транспортот (на пример живи животни);
непосредно превземање на порачки и желби на клиентите од страна на
возачот;
постојано располагање со возило;
одржување во состојба на готовност на специјални возила; и
заштеда во материјалот за пакување како и во трошоците за претовар,
допремен  отпремен транспорт и празно возење.
Меѓутоа, не ретко се користи и возен парк составен од сопствени и туѓи28
возила. Многу често комбинацијата на овие паркови е следна: туѓите возила се
употребуваат за транспорт на долги релации, а сопствените во локалниот
сообраќај.
Користењето на туѓи возила во транспортот на долги релации се оправдува
во прв ред со високите трошоци за набавка на возила и недостаток на товар за
повратни возења, односно големото учество на празно возење.
Во локалниот транспорт најчесто се употребуваат мали возила за испорака.
Тоа се ефтини возила за кои се потребни мали трошоци за одржување. Со
користењето на постоечките организациони можности и со издавање на
соодветни диспозиции со овие возила може да се овозможи брзо опслужување
на клиентите и оптимално искористување на самите возила. Со примената на
електронските сметачи за обработка на податоци (ЕОР) може значајно да се
подобри и унапреди издавањето на диспозиции. Со соодветната диспозиција
треба, во прв ред, да се оствари оптимално извршување на планирање на турите
за минимизирање на вкупната должина на реализацијата на сите превози.

10. МЕСТОТО НА ИНТЕГРАЛНИОТ ТРАНСПОРТ ВО
СИСТЕМОТ НА МАРКЕТИНГ  ЛОГИСТИКАТА
Во нашата земја на маркетинг – логистиката до сега и се посветуваше многу
малку внимание.
Зголемените трошоци на транспорт и трансформацијата на пазарот
условуваат пронаоѓање на нови патишта и решенија заради обезбедување на
пониски цени и подобар пласман на стоката на пазарот. Развојот на
концепцијата на маркетинг  логистиката, заедно со развојот на интегралниот
транспорт, треба да овозможи пронаоѓање на нови патишта и обезбедување на
соодветни предуслови за успешно решавање на проблемите во оваа област на
работењето.
Традиционалното подценување на значењето на транспортот во работните
организации е последица на фактот што досега во рамките на задачите на
маркетинг – логистиката многу повеќе се зборуваше за тековите на
материјалите и информациите, за складирањето и забрзувањето на процесот на
реализацијата на порачката отколку за самиот транспорт. Транспортот многу
често е последен член во ланецот на маркетинг  логистиката, заради тоа се
прилагодува на резултатите на сите останати активности насочени кон
остварување на целите на маркетингот.
Од овие причини многу претпријатија во досегашниот развој само делумно
успеале проблематиката на транспортот, со сите негови дистрибутивни
функции, да ја интегрираат со останатите подсистеми на маркетинглогистиката.
Во овие услови се поставува прашањето до која мерка може интегралниот
транспорт да допринесе за поефикасно поврзување на транспортот со задачите
на останатите подсистеми на маркетинг  логистиката; подобрување на
квалитетот на услугите за испорака и намалување на вкупните трошоци на
маркетинг  логистиката.
Интегралниот транспорт ги реализира следните технолошки функции:
ја собира стоката и формира различни товарни единици;
обезбедува механизиран, односно автоматизиран претовар на стоката во
складиштето, помеѓу складиштата и транспортните средства, како и помеѓу
транспортните средства;
реализира непрекинат транспортен ланец од испраќачот до примачот без
никаква диференцијација помеѓу индустрискиот и надворешниот транспорт; и
за секоја делница на превозот обезбедува соодветни транспортни средства.
Наведените технолошки функции на инегралниот транспорт не доведуваат до
сознанија за местото и улогата на интегралниот транспорт во системот на
маркетинг  логистиката: Со примена на товарни единици  палети, контенери,
изменливи транспортни садови и сл., интегралниот транспорт е иницијатор на
принципот на маркетинг  логистиката. На овој начин тој со својот елементарен
облик представува една логистичка дејност во рамките на маркетинг 
логистиката.
Затоа во многу земји носителите на стоковното стопанство, транспортните и
шпедитерски организации, покренаа иницијатива за реализација на една нова

поделба на задачите на маркетинг  логистиката на подрачјето и помеѓу
претпријатијата.
Со откривањето на оваа иницијатива се остваруваат можности за формирање
на различни стандардизирани товарни единици во многу поголем обем отколку
до сега, а со тоа и можност за оптимално користење на интегралниот транспорт.
Во нашата земја на ова подрачје на работа, како теоретски така и практично,
скоро и ништо да не е направено. При решавањето на овој проблем младата
генерација на сообраќајни стручњаци ја очекуваат сложени задачи. Секако дека
теоријата и нејзиното детално изучување и запознвање ја сочинуваат
неопходната основа за успешна примена на маркетинг-логистиката. Меѓутоа,
теориската основа бара да биде дополнета и усовршена со соодветни примери.
Тоа, пред се, од причина што туку што остварените практични резултати во
конкретни услови овозможуваат подобро согледување на оваа сложена
проблематика и обезбедуваат неопходни предуслови за успешна примена во
секојдневната пракса.
Конкретните истражувања и анализите на состојбите во областа на
индустријата и трговијата, сообраќајното стопанство како и кај организацијата
за складирање и дистрибуција на стоката, треба да укажат на следните
проблеми:
во која мерка подрачјето на работата на маркетинг  логистиката во
поединечните работни организации е опфатено со технолошко  организационо
обединување на активностите од подрачјата на сите четири подсистеми на
маркетинг  логистиката;
дали сите задачи на маркетинг  логистиката се реализираат во сопствено
претпријатие или се делумно издвоени;
кои технолошко  организациони мерки во поединечните претпријатија
треба да се спроведат на подситемите на маркетинг  логистиката (порачката,
складирањето, пакувањето и транспортот) со цел да се подобрат квалитетите на
услугите за испорака и намалување на трошоците за дистрибуција.
Системската анализа на четирите подсистеми на маркетинг  логистиката во
конкретните примери овозможува детално согледување и утврдување на
взаемните зависности на овие подрачја. Конкретните истражувања треба да се
реализираат по следниот редослед:
а) дефинирање на целите на истражување
б) анализа и синтеза на деловите на поединечните подсистеми на маркетинг 
логистиката разгледувана низ:
анализа на протокот и технологијата на складирање и претовар на стоката;
анализа на процесот на реализација на порачките и комисионирањето;
пакување на стоката;
припремање на стоката за транспорт; и
проток и обработка на информациите во системот на транспорт и
складирање, како и процесот на реализација на нарачките доколку не се
извршува заедно со комисионирањето.

в) презентирање на резултатите и предлог за формирање на транспортните
ланци
Врз основа на анализирањето на резултатите на конкретните примери
носителите на стоковното стопанство се насочуваат за понатамошна работа, се
извршуваат соодветни споредувања и се донесуваат соодветни одлуки во поглед
на превземање на потребни мерки на поедини подрачја на маркетинг 
логистиката. Овие мерки се спроведуваат во сопственото претпријатие односно
во издвоени служби на поединечни парцијални подрачја на маркетинг 
логистиката, но и со пренесување на нивните задачи и функции на
транспортните и шпедитерските организации, како и евентуално основање на
сопствена организација за дистрибуција на стоката.
Досегашните искуства и конкретни примери на маркетинг  логистиката
покажуваат дека со нејзината примена, како комплетна концепција на
подрачјето на носителите на стоковното стопанство како и на подрачјето на
кооперација помеѓу носителите на стоковното стопанство, транспортните и
шпедитерски претпријатија, можат да остварат значајно подобрување во
технологијата и организацијата на дистрибуција на стоката.
Стекнатите искуства во светот од сферата на маркетинг  логистиката им
овозможуваат на транспортните и шпедитерски организации практично да ги
применат и подобро да ги согледаат нејзините подсистеми и нивните взаемни
зависности. Тоа им дава основа за изработка на понуди за поквалитетни услуги
на стопанството, како и за изработка и развивање на сопствена концепција на
маркетинг  логистиката, со цел и можност на трансформација од чиста
транспортна организација во организација за складирање и дистрибуција, која
ќе може на себе да превземе повеќе активности на концепцијата на маркетинг 
логистиката (носител на стоковното стопанство) и тие активности да ги изврши
поквалитетно и поефтино отколку самото стопанство.
11. ЛОГИСТИКАТА РАЗГЛЕДУВАНА ОД АСПЕКТ НА СОВРЕМЕНИТЕ
ТРАНСПОРТНИ И ШПЕДИТЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Со развојот на техниката и технологијата во сообраќајот се менувала и
улогата на шпедицијата како учесник во процесот на транспортирањето29.
Индустриската револуција и непредвидениот технички и стопански развој во
последните два века, со сите последици за производство на добра и ускладување
на потребите за превоз на стоката, одлучувачки влијаеле на развојот на
шпедитерската дејност. Значењето на шпедицијата во рационализација на
транспортот на стоката произлегува од нејзината задача како дејност.
Според сваќањата во повеќето земји, основни задачи на шпедитерската
дејност (на едно шпедитерско претпријатие), се:
а) обезбедување и организирање на превозните услуги и услугите за
манипулација со товарот (утовар, претовар и истовар на стоката). Овде, пред се,
се подразбира заклучување на договор со превозниците или со специјализирани
претпријатија за утовар, истовар и претовар на стоката - од поморски бродови
на превозни средства на копнениот, водниот или воздушниот сообраќај, да се
изработат соодветни документи во врска со вршењето на овие услуги, како и
обезбедување претовар на стоката помеѓу исти или различни носители на
транспортот.

б) извршување на транспортни услуги и услуги за манипулација со товарот
(утовар, претовар и истовар на стоката). Се работи за извршување на дејноста на
превозникот, посебно оние во специјализираниот товарен сообраќај на други
релации кој се врши со моторни возила од повеќе видови (отпрема и допрема на
стоката). Во ова подрачје на работата спаѓаат и услугите на товарење со помош
на сопствени или туѓи средства и опрема, како и извршување на прекуморски
превози во чартер  бродскиот простор.
в) собирање на стоката. Шпедитерот ги составува и распределува собраните
пратки, а во врска со тоа и ги пресметува трошоците на соодветните носители
на транспортот (на пример отпремање на стоката во собирните коли на
железничкиот сообраќај).
г) складирање и чување на стоката. Ова работно подрачје опфаќа складирање на
стоката во сопствени или туѓи складишта, а особено попатното складирање, кое
е условено со реализација на транспортниот ланец.
д) споредни и посебни услуги. Овој делокруг на работата на шпедитерот
опфаќа многу голем број задачи, а нивното набројување треба да ни овозможи
барем во основа да ги согледаме многубројните и разновидните активности на
шпедитерот врзани за извршување на неговите основни дејности. Во такви
споредни услуги спаѓаат:
манипулација со стоката, која помеѓу другото ги опфаќа следните
активности: отстранување на извозните ознаки, пакување, препакување,
преобележување, вадење мостри, утврдување на квалитетот и квантитетот
на стоката, контрола на стоката, чистење и сушење, како и оплеменување
на житариците;
испорачување и посредување во врска со испораката на контенери,
цистерни и транспортни средства;
набавка, односно изработување на транспортни документи и пропратници
како на пример товарни листови, коносмани, конзуларни фактури,
уверенија за потеклото на стоката, уверенија за здраствената состојба,
царински декларации, царински пропратни документи, статистички
документи, пропратница за стоката и многу други документи во врска со
превозот на стоката;
активности во врска со обавувањето на царинските формалности;
издавање на шпедитерски потврди за превземањето на стоката –
Forwarding Agents Certificate of Receipt  FCR, како и шпедитерски
коносмани или, како што во пракса се нарекуваат, куќни колосмани;
заклучување на договор за транспортно осигурување на стоката, или
посредување во тоа, и издавање полиси за осигурување; и
вршење на останати услуги и формалности поврзани со транспортот на
стоката и слично.
Шпедицијата денес е многу хетерогена дејност, па може да се дели според
различни аспекти, а во врска со тоа и според различното работно подрачје, во
поединечните групи.

Според просторниот обем на работа и ширината на работното подрачје,
шпедицијата се дели на:
внатрешна и
меѓународна
Според местото на разместување, како и според работното подрачје, се дели
на:
шпедиција во поморските пристаништа;
шпедиција за претовар во внатрешниот сообраќај; и
погранична шпедиција.
Во овој случај разместувањето на претпријатијата за шпедиција многу често
го одредува само работното подрачје, и обратно. Поради тоа може да се зборува
за повратно влијание на овие два фактори.
Според обемот на работите во однос на поединечните носители на
транспортот, шпедициите се делат на:
шпедиции во железничкиот сообраќај;
шпедиции во патниот сообраќај; и
шпедиции во воздушниот сообраќај.
Понатамошната диференцијација на шпедицијата се врши, според видот и
карактерот на активностите, на:
шпедиции за собирен транспорт на стоката;
шпедиции за транспорт на масовна стока; и
шпедиции за транспорт на експресна стока.
Паралелно со развојот на специјализацијата, во шпедитерската дејност се
развивале и помошни дејности, како на пример организација за претовар на
стоката, биро за рекламација во товарниот сообраќај, организација за контрола
на стоката, и.т.н.
Во врска со развојот, квантитативната и квалитативната експанзија на оваа
дејност, се јавува потребата за основање на национален сојуз на шпедитерите,
како и на меѓународни шпедитерски организации.
Во Виена во 1924 година е дадена иницијатива за основање на една врвна
организација на националниот сојуз на шпедитерите и претпријатијата на
корисниците односно заедница на шпедитерските организации. Иницијаторите
имаа во предвид основање на една таква врвна организација која би била во
состојба да го реши или барем да го ублажи и олесни решавањето на
проблемите кои веќе во тоа време се јавувале во меѓународниот сообраќај. Така
во 1925 година во Виена е основана FIATA  Federation Internationale des
Associations des Transporteurs et Assimiles (Меѓународна федерација на
транспортни и слични здруженија).
FIATA денес официјално соработува со Европската економска комисија на
Обединетите нации (ЕСЕ) и со советодавно право на глас учествува во работата
на Ревизионата конференција на Меѓународниот договор за железничкиот
товарен сообраќај (CIM). Оваа организација активно соработува со сите
значајни светски настани.
FIATA посебно внимание посветила на упростување на шпедитерските
документи и либерализација на манипулацијата со нив. За таа цел на конгресот
одржан 1953 година во Хамбург е донесена одлука за воведување на
шпедитерски потврди за превземање (FCR), а во 1959 година на конгресот во
Париз, за воведување шпедитерски потврди за превоз Forwrding  Agents

Certificate of Transport  FCT. Овие два документи станаа ефикасно средство за
вршење на работите на меѓународна шпедиција.
Шпедитерската потврда за превозот е документ со кој шпедитерот потврдува
дека специфицираната наведена стока ја превзел во добра состојба со цел да ја
утовари на (наведено во документот) определеното место со одредено
сообраќајно средство поради испорака (наведено во документот) на примачот
или овластеното лице, како и дека предавањето на пратката ќе ја изврши врз
основа на уредно наведениот FCT. Според тоа, овој шпедитерски документ
треба да ја исполни задачата која во поморскиот превоз е исполнета во
коносманот. Меѓутоа, тој е од посебно значење кај мешовитиот превоз или кај
превозот на собирни пратки со оглед на тоа дека има преносен карактер (може
да се пренесува на трети лица), со што во потполност ја исполнува функцијата
на работен документ30.
Дејноста на современата шпедиција се темели, пред се, на примена на палети,
контенери и други товарни единици во најразлични облици. Всушност, се
посложените задачи на шпедитерот во голема мерка се олеснети со примената
на контенерите, посебно големите, што значително го олеснува превозот на
стоката “од врата до врата”, особено поради тоа што овие товарни единици го
овозможуваат превозот на пратките со присуство на различни носители на
превозот на транспортот и упростување на сите пропратни манипулации.
На подрачјето за дистрибуција на стоката во новите услови денес на
шпедитерот може на економичен и рационален начин да му се принесе решение
на голем број различни функции. Наспроти тоа, кај многу претпријатија на
корисниците и понатаму постои желба во сопствена режија, т.е. со сопствени
средства и сопствена работна снага, да се извршуваат работите за дистрибуција
на стоката па дури и на другите релации на превозот. Оправданоста на ваквата
постапка не може економично да се објасни ниту логистички да се докаже.
12. КООРДИНАЦИЈА НА СООБРАЌАЈОТ
Во периодот до 1930 година транспортот бил сцена на стихијниот, т.н.
некоординиран развој на поедини видови транспорт кои меѓу себе конкурираат,
што нарочито доаѓа до израз кај железничкиот и патниот транспорт. Тоа водеше
до значително преовладување на понудата на превозните услуги над нивната
побарувачка и претерано инвестирање во некои видови транспорт, што има за
резултат остри меѓусебни конкурентски борби. Таквата состојба довела меѓу
првите меѓународни железнички организации UIC и AICCF31 барање на
соодветни решенија32. На XI-то заседавање на конгресот на AICCF, 1930 година
во Мадрид, усвоена е препорака која се однесувала на начин за спречување на
конкурентските борби на железницата  патниот превоз, воглавно со соодветна
поделба на превозната работа, со прилагодување на тарифските плаќања на
сопствените трошоци, како и техничко содејство и соработка помеѓу овие два
вида транспорт.
Одлуките на конгресот кои се однесуваат на т.н. “координација на превозот”
наишле на голем одзив кај сообраќајните организации и во стручната
литература на поедини земји. Сепак, набрзо се сфатило дека таквата дејност,
која се ограничувала на поделбата на тековните транспортни задачи меѓу
поедини гранки на транспортот, како и на рационализација на превозот, не е
доволна. Имено, потребно е со помош на соодветни, плански мерки, да се
интегрира транспортот, а тоа значи од потенцијалните превозни можности на

поедини гранки на транспортот да се развијат и вклучат во инатегралната
превозна целина само најефикасниот (најефективниот) дел, за да единството
создадено на тој начин биде во состојба не само да врши превозни услуги по
количина и квалитет прилагодени на потребите на стопанството, туку да делува
и на најефикасен начин во економски поглед. Значи, се работи за создавање т.н.
единствен транспортен систем, а тоа значи систем уреден во технички,
технолошки, превозен и економски поглед. Спрема таквото сфаќање,
единствениот транспортен систем треба да ги исполнува следните барања:
да одговара на географските, стопанските и културните услови, како и на
потребите за одбрана на земјата, за која е системот и создаден;
да биде прилагоден на големината и структурата на превозот, како и на
реоните на настанување и исчезнување на главните текови на патници и
товар;
поедини составни гранки на транспортот треба да бидат опремени со таква
инфраструктура, возен парк и организација да бидат во состојба ефикасно да
ги вршат превозните задачи кои им се одредени во рамките на единствениот
систем;
во тој единствен систем треба да биде остварен таков степен на технолошки
и организационен напредок кој условува ефикасност на делување на поедини
транспортни гранки и целиот систем на транспорт; и
интегралниот составен дел на единствениот систем треба да насочува на
извршување со средствата од оние транспортни гранки кои во тој поглед се
одликуваат со највисок степен на економска ефикасност.
Со цел правилно насочување на развојот на транспортот, неопходно е да се
согледа развојот на единствениот транспортен систем кој би ги земал во обзир,
пред се, правците на идниот стопански и културен развој на земјата, прогнозата
на големините и структурите на превозот во долгорочната перспектива која од
тука произлегува, како и правците на идниот техничко технолошки и
организационен напредок, кој во светот веќе се назира. Таквата визија треба да
овозможи ориентација односно правците на идните поделби на превозот помеѓу
поедини гранки на транспортот.
Факторите кои претставуваат основа за формирање на единствениот
транспортен систем или припремање визија за идниот систем подлежат, со
текот на времето на далекусежни промени. Покрај тоа, и концепциите на
транспортниот систем или неговите визии мораат да бидат корегирани на
соодветен начин.
Интензивните истражувања на координацијата на транспортот посебно се
присутни од педесетите до седумдесетите години од овој век. Сепак, поимот
координација на сообраќајот не ја добил својата општопризната дефиниција,
иако за тоа многу се зборува и пишува, а исто така се настојува да со разни
економски, техничко  технолошки и административни мерки оствари што
подобра координација на различните гранки на сообраќај.
Проблемот на координација е најчесто дискутирано прашање од областа на
сообраќајната проблематика на разни форуми и разни нивоа. Така со тоа, покрај
останатите, многу интензивно се занимавал комитетот за внатрешен транспорт
на европската економска комисија (OUR); Mеѓународната железничка унија
(UIC); Меѓународната унија на патниот сообраќај (IRU); Меѓународната унија
на јавниот сообраќај (UITP) и многу други. Во поглед на сфаќање на поимот и
суштината на координација на сообраќајот нема битни разлики кај наведените

организации, но постојат големи разлики во однос на методите и мерките на
координација на работата и развојот на сообраќајот во различни земји.
Дефиницијата на комитетот за внатрешен транспорт на европската економска
комисија (OUN) гласи: “Да се координира сообраќајот значи да се одберат
инвестиции и користат средства на начин што покорисен за заедницата” и
понатаму: “Поимот координација опфаќа координација на инвестициите и
координација на користење на средствата...”
Во стручната литература на високо развиените капиталистички земји која се
занимава со проблемот координација на сообраќајот воглавно се укажува на
состојбата која се повеќе ја карактеризира заострената конкурентска борба,
посебно помеѓу железницата и патниот товарен сообраќај, макар и овде постојат
многу различни сфаќања на разни автори.
“Наспроти многубројните обиди да на патниот товарен сообраќај му се
одреди видот и релациите кои одговараат на неговите посебни предуслови и на
тој начин да се оствари рационална координација на работата помеѓу овие два
носители на транспортот, патниот товарен сообраќај од година во година
презема се поголем обем на превоз на стока и безобзирно ги искористува
оптоварувањата од општ интерес за производството кои се наменети за
железницата. Поради тоа многу одлични решенија за соработка помеѓу
железничкиот и патниот товарен сообраќај, посебно во уситнетиот
(комбиниран) сообраќај, останале неискористени.”
Повеќето француски автори кои го третираат овој проблем сметаат дека
координацијата на сообраќајот треба да доведе до таков сообраќаен систем кој
најдобро ќе им служи на општите интереси. Спрема тоа, овие теоретичари
гледаат во задачата на координација на сообраќајот создавање услови кои водат
до максимизирање на опстештвениот доход. Помал е бројот на оние автори кои
сметаат дека координацијата на сообраќајот треба да обезбеди создавање
еднакви услови за сите превозници, со цел заштита на железничкиот сообраќај,
со наметнување на разни обврски на другите видови сообраќај. Тие предлагаат
контингентирање во патниот сообраќај и воведување тарифски и други
фискални обврски во оние гранки кои со тие обврски не се оптоварени.
Во Шведска постои сфаќање дека координацијата на развојот на сообраќајот
треба да се обезбеди по пат на координација на инвестиции, која треба да доведе
до таков развој на сообраќајните гранки и средства и нивните меѓусебни односи
каде секоја гранка ќе дополнува друга заради создавање оптимален сообраќаен
систем. Сообраќајната политика во оваа земја тежи кон изедначување на
условите на делување на сите сообраќајни гранки како основен предуслов за
здрава конкуренција на пазарот на сообраќајни услуги.
Англискиот автор Bonavia исто така го застапува мислењето дека
координацијата на сообраќајот има два аспекти: квалитет на превозните услуги
и општествените трошоци настанале во врска со нејзиното извршување.
Никогаш не е доволно, вели авторот, покрај ориентација на превозот на поедини
средства да се имаат во предвид само трошоците, дури ни само општествените
трошоци, туку секогаш и квалитетот на превозните услуги и сите предности кои
таа ги дава на корисникот. Спрема овој автор “Целта на координацијата е да му
обезбеди на корисникот услуга со минимални трошоци, елиминирање на
технички неефикасните методи и да осигура дека услугите чие извршување бара
користење многу сообраќајни средства се извршуваат хармонично.”
Milne, англиски автор, проблемот на координација на сообраќајот го гледа во
решавање на новонастанатите ситуации на пазарот на сообраќајни услуги со

појава на младите сообраќајни гранки. Тој смета дека поделбата на функциите
помеѓу поедини гранки со цел најдобро задоволување на сите општествени
потреби треба да се извршува така да се осигура - младите гранки да не се
развиваат таму каде што се помалку економични од старите.
Координацијата на сообраќајот претставува насочување на секоја
сообраќајна гранка да го завземе своето право место во сообраќајниот систем.
Пожелно е изразот “координација на сообраќајот” да се замени со изразот
“хармонизација на развојот на транспортот” или пак “хармоничен развој на
транспортот”.
Ако координацијата на сообраќајот е пожелна, вели Locklin, тогаш треба да
се обезбедат и методи за нејзино остварување. Патот за решавање на проблемот
се гледа во “одредување” на доменот на делување на секој вид сообраќај, во кој
тој ќе биде посупериорен или поевтин од другиот. Кога местото на секој вид
сообраќај е одредено експериментално, неопходно е донесување мерки кои ке
оневозможат мешање на превозниците во домените на оние кои се во одредени
случаи “посупериорни”.
Координација во поширока смисла значи дека средствата доделени на
сообраќајот треба да бидат распоредени помеѓу поедините сообраќајни гранки
на начин кој обезбедува најдобар квалитет на услугите и секоја гранка да го
користи оној дел од ограничените средства на заедницата кој обезбедува
нејзино оптимално производство. Оваа дефиниција може да се разгледува
потполно бидејки опфаќа и координација на развој на сообраќајот по пат на
распределба на инвестициите и координација на работата на сообраќајните
гранки. Барањето да се осигура најдобар квалитет на извршените услуги, со
истовремено постигнување оптимално производство на сите сообраќајни
гранки, може да се земе како основа на барањето на координацијата на
сообраќајот. Кога станува збор за методите и мерките на координација на
сообраќајот, често се нагласува дека одредени мерки на координација се
потребни само во земјите со пазарно стопанство, додека во земјите со планско
стопанство, координацијата на сообраќајот не се поставува како проблем.
Притоа се губи од вид дека основните барања на координацијата на сообраќајот
кои во земјите со пазарно стопанство се остваруваат по пат на различни
економски и административни мерки на пазарот, во социјалистичките земји со
детално планирање на стопанството се поставуваат низ планот и се реализираат
со инструментите на остварување на планот. Значи, разликата е во начинот на
спроведување на мерките на координација на сообраќајот.
Во земјите со пазарно стопанство, одредени надлежни органи пропишуваат
различни мерки кои ќе влијаат на економската положба на превозникот, а со тоа
и да се определат за поедини сфери на делување. Или координацијата се
спроведува со наметнување на различни административни обврски и забрани
кои имаат иста смисла  рационална поделба на работата помеѓу превозниците.
Во земјите со социјалистички плански стопанства, истото барање се подложува
на детални научни истражувања кои резултираат со донесување на одредени
критериуми за поделба на работата во сообраќајот, кои потоа претставуваат
основа за донесување на плановите. Во двата економски системи барањата кои
се поставуваат на координацијата на работата и развојот на сообраќајот се исти
 да се оствари превоз со што помали трошоци на општествениот труд.
Во последните неколку години се појавија бројни студии и публикации за
проблематиката на координацијата на сообраќајот33. Сфакањата се доста слични

кај сите автори. Спрема изнесените мислења, координацијата на сообраќајот
има воглавно три основни цели:
обезбедување оптимален развој на сообраќајниот сѕстем;
разграничување на сферите на примена на поедини гранки на сообраќај и
најрационална поделба на превозот меѓу нив; и
обезбедување соработка на сите сообраќајни гранки и организација на
заеднички (комбиниран) превоз.
Единствен сообраќајен систем, може да се оствари само по пат на единствен
систем на планирање, а во согласност со техничко  експлоатационите и
економски карактерисики на сите видови сообраќај.
Во поглед на сфаќање на координацијата на сообраќајот во водењето на
сообраќајната политика, се тргнува од тоа да транспортните задачи треба да се
распределат на носителите на транспортот, на таков начин превозот на стоката
од испраќачот до примачот да се изврши со најмали превозни трошоци, со
најмали надокнади за услугите на транспортот и пакувањето кои паѓаат на товар
на учесниците во транспортот.
Координација на сообраќајот подразбира планирање и управување, како и
поделбата на работата во сообраќајот врз основа на познатите објективни
законитости, така превезувањето да се оствари со оној вид сообраќај кој под
дадените услови е економски најповолен, при што мора да се води сметка да се
осигура соработката во рамките на сообраќајниот систем.
За развојот на координационите активности потребно е да се има во предвид
следното:
на кој степен оваа активност се развива (за целата територија на државата, за
покраината, од аспект на претпријатијата со разни видови на сообраќај,
конкретниот сообраќај) и сл.;
временскиот период за кој координацијата е пресметувана (оперативна
перспективна координација). Притоа треба да се истакне трајноста на
проблемите на координација и поделбите на работата во сообраќајот, кои
произлегуваат од законитостите на перманентниот развој на производните
сили. Затоа и оптималното решение на сообраќајот не е резултат на едно
кратко делување, тоа е тежнеење кон одредена цел, со непрекинато
дотерување и приближување до оптималната состојба која одговара на
дадените услови; и
предметот на координацијата мора да биде поделба на работата во
сообраќајот од гледиште на начинот на превоз, техничките основи, поделба
помеѓу поедини видови сообраќај (железница, патнички транспорт) делба во
внатрешноста на јавниот, индустрискиот, во однос на опстештвената
економија и потребите на населението.
Координацијата на сообраќајот ја делат на:
планско  економска;
техничка;
технолошка;
организациона; и
правна (реглементарна).

Планско  економската координација на превозниот процес ги опфаќа
системите на планирање на стокови и патнички превози, користејќи ги научните
истражувања при утврдувањето на потребите на земјата во стоковите и
патничките превози во целина и нивни рационален распоред на секој вид
транспорт. Таа подразбира и разработува низа комплексни проблеми како што
се:
утврдување на состојбата и структурата на транспортниот систем со
прераспределба на превозот на индустриски и превози во сферата на
сообраќајот и нивна распределба по видовите на транспорт;
разработка на единствените методолошки основи на тарифниот систем за
поедини видови на транспорт и комбинирани превози; и
унификација на планските и другите показатели на користење на возниот
парк и др.
Техничката координација опфаќа проектирање на поедини транспортни
правци, нивните превозни и пропусни способности, преработувачките
способности на транспортните јазли и сл. Оваа координација подразбира
усогласување помеѓу видовите на транспорт и корисниците на транспорт,
параметрите на возниот парк посебно габаритите и носивоста, со цел
поефикасно искористување на утоварно  истоварните фронтови, унификација
и стандардизација на утоварно  истоварните машини и другите опреми во
услови на работа на различни видови транспорт.
Технолошката координација вклучува:
комплексен систем на експлоатација на различни видови на транспорт со
оптимална организација на стоковните текови;
координација на транспортната работа на различните видови на транспорт
спрема заеднички ред на возење;
воведување на единствени технолошки процеси на работа на различните
видови на транспорт во пунктовите на претовар на стока и премин на
патниците;
примена на систем на заеднички информации за движењето на товарените и
празните превозни средства на различните видови на транспорт;
координација на регулирањето на стоковите текови на разните видови
транспорт; и
истовремено воведување на современа технологија на работа кај испраќачот
со цел обезбедување на технологија и организација на транспортниот процес
во стоковите превози “од врата до врата”, а во патничките “од куќа до куќа”.
Организационата координација се однесува на мерките на државните органи,
законодавните акти во врска со видовите на транспорт, основните поставки на
планирање на превозот и сл.
Правната (реглементарна) координација се однесува првенствено на
усовршување на законодавството со кое поблиску се регулира процесот на
превоз и обврските во поедини гранки на транспорт.
Во нашата земја на мерките и проблемите на координацијата не се
одделуваше доволно внимание. Ретки се значајните истражувачки трудови од
овој домен, а во учебничката и другата литература од областа на економијата на

сообраќајот оваа проблематика не се разгледува или на неколку страници се
дава краток осврт. За кооперацијата во транспортот, кај нас многу малку
теоретски се дискутирало.
Координацијата на транспортот содржи од една страна мерки кои имаат за
цел смалување на вистинските трошоци на секој вид транспорт и сите помошни
 додатни транспортни операции, а од друга страна, примена на методи и
постапки кои ќе овозможат секој транспорт да се изврши со оние сообраќајни
средства кои во дадениот случај произведуваат најмали трошоци за
општествената заедница.
Целокупниот досегашен развој на сообраќајот во услови на пазарно
стопанство, се карактеризира со стихија на пазарот на сообраќајни услуги и
нерационална поделба на трудот помеѓу сообраќајните претпријатија од
различните гранки  посебно патниот и железничкиот сообраќај. Сигурно е дека
со тоа се изрекуваат нееднакви технички и економски услови на конкуренција.
Оваа строга оцена упатува на заклучок дека во координацијата на развојот на
сообраќајот кај нас мора да се превземат поефикасни мерки од досегашните.
Проблемите на рационална координација и кооперација во транспортот
поактуелни се во условите на енергетската криза.
Сегашните мерки на координација се посовремени и пообемни, како на
национален така и на меѓународен план и се повеќе се насочени на стимулирање
на развојот на различните системи на интегралниот транспорт.
Воочливо е дека методите и мерките на координација во транспортот се
разликуваат како по поедини земји, така и во разни временски периоди во секоја
земја. На ова влијаат низа фактори, од кои посебно важни се:
степенот на стопанскиот развој на земјата;
структурата, техничката состојба и развиеност на сообраќајниот систем; и
општествениот и стопанскиот систем.
Овие разлики укажуваат на тоа дека не постојат апсолутно утврдени
критериуми и мерила во поглед на методите и мерките на координација во
транспортот кои би можеле со успех да се применуваат во секоја земја и во било
кој временски период. Спрема тоа, кога се зборува за проблемите на утврдување
на методи и мерки на координација на транспортот кои би доаѓале во обзир за
примена во нашата земја, мора да се поаѓа од проучувањата и утврдувањата на
влијанието и значењето на секој од наведените фактори бидејќи сите тие заедно
влијаат во овој поглед. Се разбира сите овие, како и некои други влијателни
фактори, меѓусебно се дополнуваат и дека во зависност од конкурентните
услови го исполнуваат своето дејство на различни начини.
Покрај наведените сфаќања за суштината на координацијата, постојат и
разни аспекти на координација во поглед на мерките и методите на нејзиното
спроведување. Затоа ќе се обидеме да разграничиме некои поими и појави кои
се сретнуваат во дефинициите и дискусиите за координацијата на сообраќајот,
како што е економската и техничката координација и сл.
Под економска координација ја сметаме онаа која го насочува трудот и
развојот на сообраќајот со разни економски мерки (кога со различни
административни мерки и тарифи се регулира транспортниот пазар). Таа
воглавно опфаќа:
инвестиции во смисла на избор на општествено најекономични и
најрентабилни вложувања во сообраќајните капацитети;

регулирање или контрола на превозните цени во областа на сообраќајот;
систем на транспортни тарифи  редовни и исклучителни тарифи за
комбинирани превози;
останати мерки во кои спаѓаат разни стопанско-плански инструменти како
што се стапките на амортизација, кредитната политика, каматите на
службените фондови и сл.
Покрај економски мерки, координацијата може да се оствари и со технички
средства. Во современиот сообраќај техничките средства за координација
заземаат се позначајно место бидејќи овозможуваат користење на два или
повеќе видови сообраќај (железничко воден, патно  железнички итн.).
Затоа под техничка координација треба да се сфати компонирање на
технички фактори заради остварување единство на процесот на транспортот и
постигнување оптимални технички, технолошки и други ефекти.
Економската и техничката координација, иако по своите појавни облици се
разликуваат, во суштина претставуваат единство, бидејќи имаат заедничка цел.
Со техничката координација се опфатени и оние средства кои го
овозможуваат, олеснуваат и поедноставуваат превозот на стоката со користење
на различни видови на сообраќај од испраќачот до примачот, како што е
претоварната механизација, општите и специјални складишта, распоредот на
сообраќајниците, локацијата на сообраќајните јазли и сл.
Покрај тоа, во рамките на техничката координација влегуваат сите фактори и
технички решенија кои допринесуваат усовршување и рационализација на
техничките (технолошките) процеси и остварување на целите на координацијата
на сообраќајот.
Во многу трудови во СР Германија и некои други земји, ваквиот облик на
техничка координација се нарекува “кооперација во транспортот” што не го
сметаме за логично и оправдано. Координацијата се однесува повеќе на
стратегијата и политиката на развојот, а кооперацијата на заедничката соработка
во реализацијата на транспортните ланци, односно транспортните услуги.
Со други зборови под техничка координација може да се сметаат:
разни начини на технолошко – организациони поврзувања на различни
видови на сообраќај во допирните точки  пунктовите кои го олеснуваат
преминот на стока и патници од еден на друг вид сообраќај; и
зизборот на технички средства и обликот на технологијата на увоз и извоз на
стока, како и технолошки и организациони решенија со кои се обезбедува
единство на процесот на транспортирање и рационално користење на
материјалните средства, трудот и времето во областа на сообраќајот, односно
дистрибуцијата на добрата.
13. КООПЕРАЦИЈА ВО ТРАНСПОРТОТ
Крајната цел на технолошкиот и опстештвеноекономскиот развој во
транспортот е да ги обединува сите предности кои ги овозможуваат различните
видови на транспорт т.е. целокупност на услугите кои се однесуваат на превозот
на патници и стока и на преносот на информации. Ова пренесување
(преместување) во просторот се врши помеѓу различни појдовни и отпремни

места, односно различни места на отпремување на патниците, стоката и
информациите. Во поглед на времето, пренесувањето се реализира врз основа на
различни однапред утврдени редови на возење за поедини релации на копнен,
воден и воздушен сообраќај.
Видовите на транспорт, кои покрај своите техно  економски својства се
разликуваат и по карактеристиките на поедини парцијални “системи”, се
развиваат со различен интензитет  зависно од делувањето на многу сложени
фактори. Меѓу овие, од посебно значење е економскиот фактор, значи висината
на парцијалните (секторски) и глобални трошоци за реализација на
транспортните услуги во услови на се поскапа енергија и инфраструктура, а кои
се неопходни за понатамошна експанзија на транспортот.
Различни видови на транспорт принудени се на кооперација на делување во
рамките на општествено  економските потреби за транспортот, а посебно во
односот на глобалните трошоци на производството на услуги. Заради
остварување на овие цели неопходно е да се усклади развојот на
инфраструктурата, техничката и технологијата на транспортот со обемот и
структурата на побарувачка на транспортните услуги.
Затоа секој вид треба да се разгледува од аспект на глобалната побарувачка
на транспортните услуги и меѓусебните зависности на различните
“конкурентски системи” чии средства се погодни да ја подмират постоечката
побарувачка на транспортните услуги.
Од искажаното произлегува и потребата технологијата и организацијата на
транспотот да се насочат кон крајната цел, остварување на минимални трошоци
при дистрибуција на стоката.
Се поголемите оптоварувања и долгиот век на амортизација на
инфраструктурата, заедно со тешкотиите кои се јавуваат во врска со енергијата
и потребата од прилагодување на непрекинат техничко  технолошки развој, го
прават проблемот на функционалната и структурална организација на
ефикасниот сообраќаен систем крајно сложен.
Кај реализацијата на функционалните ефикасности на транспортниот ланец,
мора да се води сметка за постоењето на сите видови транспорт со оглед на
нивната меѓузависност и конкуренција. Неспорно е дека ниеден транспорт не
може во потполност да замени некој друг вид транспорт.
Секој поединечен транспорт тежи да се прилагоди кон технолошкиот развој
на целокупниот транспортен систем и да се развива во усовршени технолошки
облици (форми), кои би можеле, врз основа на взаемните функционални
интеграции порационално и поекономично да се развиваат и експлоатираат.
Во поморскиот сообраќај се користат вообичаени пристанишни постројки за
сите видови на превоз, како за каботажен така и за прекуморски сообраќај.
Меѓутоа постојаното зголемување на носивост на бродовите од сите видови,
овозможено со техничкиот развој на модерните бродоградби, воведувањето на
автоматизација и централизирани командни постројки и уреди, бара изградба на
с# поголеми и поснажни пристанишни постројки (пристанишна инфраструктура
и оперативна опрема) како и примена на модерна технологија во пристаништата
и нивната позадина.
Копнените железнички врски помеѓу пристаништето и позадините, кои
поминуваат преку големи стоково  ранжирни центри во внатрешноста на
земјата, од посебен интерес се за примената на современи системи на транспорт.

Со остварување на далечни врски помеѓу патниот сообраќај и овие
железнички центри се повеќе се зголемува мрежата на сообраќајните релации во
експлоатацијата на различните видови сообраќај.
Потребата за смалување на трошоците на дистрибуција бара од сите видови
на копнениот транспорт да обезбедат максимален обем на превозот на секоја
релација во експлоатацијата кој ќе овозможи најголемо искористување на
постоечките капацитети на инфраструктурата и сообраќајните средства. Но,
сообраќајот на ова ниво не смее да прими облик на монопол, туку мора да се
развива во условите на кооперација, па макар и недоволно усовршени.
13.1. Суштина на кооперацијата во транспортот
Кооперација претставува облик на заедничка работа и соработка во исти или
поврзани процеси на производство, во овој случај транспортни процеси,
односно производство на транспортни услуги.
Во пракса постои проста и сложена кооперација.
Во простата кооперација секој учесник ги извршува сите операции потребни
да се направи производ. Во сложената е извршена поделба на трудот  секој
учесник се специјализира во поедини операции, а производот е готов кога ќе
помине низ “рацете” на сите учесници. Во транспортот постојано е присутна
сложена кооперација.
Потребата од кооперација во транспортот произлегува од низа
специфичности карактеристични за производството на транспортни услуги.
Една од позначајните карактеристики, која многу стручњаци и во теорија и во
пракса ја занемаруваат е дека во природата на дистрибуција на добра, односно
реализацијата на транспортниот процес, редовно се присутни комбинираните
(приклучни или интегрални) системи на транспортот, а помалку и поретко на
директниот транспорт.
Кооперацијата помеѓу учесниците во транспортот претставува потребен иако
не доволен услов за што поекономично извршување на транспортните задачи,
односно транспортните услуги. Основната цел на кооперацијата е што
порационален процес на транспортот, во рамките на кој транспортните услуги
се реализирани од најмалку два учесника во транспортот, односно
транспортниот ланец34.
Спојувањето на парцијалните подрачја на работата на два или повеќе
учесници во транспортот во една комплетна транспортна услуга, со цел
максимално смалување на трошоците на транспортот (под исти услови), ќе биде
толку поуспешно доколку во поголема мерка се оствари ефикасна кооперација
на извршувањето на транспортните задачи.
Кај класичниот (приклучниот) комбиниран транспорт можностите за
рационализација, во одредени случаи, се многу ограничени, додека кај
комбинираниот  интегрален транспорт постојат поголеми предуслови за
рационализација, посебно на подрачјето на претоварните манипулации.
Најважно е да се реализира што поуспешна кооперација на техниката и
технологијата на сите видови на сообраќај кои учествуваат во реализацијата на
транспортниот ланец,
13.1.1. Основни можности на кооперација

Предуслов за успешна реализација на кооперацијата помеѓу поедини видови
на транспорт е познавање на постоечките и претпоставени можности и обликот
на кооперација.
Како потенцијални партнери за кооперација во сообраќајот доаѓаат во
предвид сите видови на транспорт и тоа:
патниот транспорт;
железничкиот транспорт;
речниот транспорт;
поморскиот транспорт;
воздусниот транспорт; и
цевниот транспорт.
Во пракса потребно е врз основа на утврдените можности за кооперација да
се изврши анализа во која мора да се земат во предвид сите специфичности на
поедини видови на транспорт, односно треба да се утврди кои заслужуваат да
бидат проучени и реализирани.
Во рамките на ова истражување се отстапило од извршувањето на
диференцирање помеѓу јавниот локален патнички сообраќај и товарниот
сообраќај на долги релации, како и помеѓу локалниот и товарен сообраќај на
долги релации кој се врши со организација на сопствени сообраќајни средства и
на своја сметка.
Кооперацијата помеѓу патниот и железничкиот сообраќај, во однос на
квалитетот на услугите на овие учесници на сообраќајот, има најголеми изгледи
за успешен развој.
Кај превозот на долги релации железницата, поради структурата на
трошоците на транспортот, има голема предност пред патниот товарен
сообраќај. Од друга страна, патниот товарен сообраќај е поекономичен за
опслужување на одредени површини, односно за давање на транспортни услуги
во локалниот товарен сообраќај. Затоа може да се претпостави дека со
кооперацијата помеѓу железничкиот и патниот товарен сообраќај би можеле да
се искористат сите предности на овие два учесници во транспортот и
елиминираат многуте нивни недостатоци.
Од аспект на можностите за кооперација, односот помеѓу патниот и речниот
сообраќај (речно, езерско и каналско бродарство), како и помеѓу речниот и
железничкиот сообраќај би можел да се оцени на ист начин како и односот
помеѓу патниот и железничкиот сообраќај. Додека речниот сообраќај е погоден
претежно за превоз на масовна стока на долги релации, тој е по правило, сепак
врзан за железничкиот сообраќај, како и за патниот товарен сообраќај, кои ја
извршуваат допремата и отпремата на стоката за внатрешна пловидба, односно
речниот транспорт. Спрема тоа, таа условеност исто така нуди можност за
соработка помеѓу овие учесници во транспортот.
Сличен е и случајот кај кооперацијата помеѓу поморскиот сообраќај и
учесниците во континенталниот сообраќај, т.е. железничкиот, патниот и
речниот сообраќај. Помеѓу овие видови сообраќај, гледано од економски аспект,
кооперацијата претставува предуслов за рационална реализација на поморскиот
превоз, со оглед на тоа дека поморскиот сообраќај е само еден член во
целокупниот процес на транспортот. По правило, поморскиот сообраќај е само
во соработка со останатите учесници во транспортот во состојба да ја исполни
својата основна функција.

Сообраќајните средства кои служат за извршување на почетните и завршните
операции на целокупниот процес на превоз се железнички, патнички и средства
на речниот сообраќај.
Учеството на воздушниот сообраќај во целокупниот обем на услуги на
товарниот сообраќај кај нас сеуште е незначително, а со тоа и кооперацијата
помеѓу воздушниот сообраќај и останатите учесници во транспортот, иако
значењето на воздушниот товарен сообраќај е во постојан пораст и заслужува
одредено внимание. Во последно време многу динамично се развива
транспортот со контенери, кои пред или подоцна ќе го условат превозот на
високотарифната стока со средствата на воздушниот сообраќај.
Овде исто така се отстапува од анализирањата на кооперацијата помеѓу
превозот на стока со цевоводи (цевен транспорт) и останатите учесници во
транспортот и тоа, од една страна, поради тоа што кај овој вид на транспорт не
постои можност за кооперација за време на преносот (бидејќи во овој случај се
работи претежно за континуиран транспорт), а од друга страна, поради тоа што
кај овој вид на транспорт најчесто станува збор за транспортот на превозните
организации, кои тие го вршат со свои средства и за своја сметка и кај кои
кооперацијата спаѓа во подрачјето за надлежност на работата на органите на
управување на тие производни организации.
13.2. Улога на сообраќајно  транспортната техника во
развојот на кооперацијата на сообраќајниот систем
Воведувањето на нова техника и технологија, како и развојот и
усовршувањето на сите гранки на сообраќајот, побрзо од било кога досега
доведе до промени во структурата на системот на транспорт на стока. Тоа го
менува местото и улогата на поедини гранки од сообраќајот на пазарот на
транспортни услуги, а со тоа и во рамките на сообраќајниот систем условува
нови форми и облици на кооперација.
Развојот на транспортот во целост зависи од низа економски и технички
фактори. Нивното влијание на успешно извршување на превозот, историски
гледано, не се одразувало во еднаква мерка, бидејки во поедини периоди
доминирале економските, односно техничките фактори.
Историјата на манипулирање со стоката е стара колку и историјата на
цивилизираниот човек. Штом луѓето почнале да живеат и работат во уредени
заедници и со појавата на трговијата се наметнале и проблемите на
манипулирање на стоката.
Меѓутоа, откако со претворањето на еден облик енергија во друг,
овозможено е користење на механичката сила на погонските уреди и машини,
даден е огромен подтик и за можноста за примена на механизираната работа
при манипулирањето со материјалите. Во прво време тоа биле многу
едноставни средства и уреди кои интензивно се усовршувале за денес да
достигнат ниво на најсовремени конструкции на уреди за утоварни, истоварни и
претоварни работи.
На денешниот степен на развој влијанието на техниката и технологијата на
развојот на сообраќајот е поинаков отколку што бил во претходниот период.
Како на економско така и на техничко поле настапуваат брзи и далекусежни
промени кои дејствуваат заеднички и истовремено. Резултатот од тоа е, иако
прилично несреден, забрзан развој на сообраќајот, па неговото прилагодување
на новите услови е доста бавно. Притоа не доаѓа во предвид една гранка од

сообраќајот, со развојот на транспортната техника да исклучи друга, туку можна
е само евентуална делумна замена (супституција) или што е чест случај складна коегзистенција односно кооперација.
Новите облици на транспортната техника се скоро секојдневна појава.
Постојано се јавуваат нови транспортни средства и уреди специјално
конструирани за одредени видови транспорт.
Рационализацијата на транспортот, покрај изградбата на сообраќајници, се
реализира со воведување на современата транспортна техника и превземање
соодветни организациони и технолошки мерки, кои овозможуваат создавање
единство во функционирањето на транспортниот систем и реализација на
соодветни сообраќајни и економски резултати.
Кооперацијата помеѓу поедини видови сообраќај бара примена на разни
технички решенија заради остварување единство на процесот на транспорт и
оптимални економски резултати. Со кооперацијата на корисникот на превоз му
се обезбедува најбрзо доставување на стоката со најповолна превозна услуга,
додека за поедини сообраќајни гранки таа претставува подобрување на
користењето на превозниот капацитет, побрз обрт на превозните средства и
смалување на трошоците на превоз.
За да процесот на транспорт би се усовршил, неопходно е воведување на нова
транспортна техника (како сто се нови видови на превозни средства,
комплексна механизација и автоматизација на утоварно  истоварните
постројки и други видови транспортни процеси) односно искористување на
ефикасноста на новата техника и на новите видови на транспортирање.
Покрај значајните резултати постигнати во досегашниот развој, сообраќајот
во нашата земја носи обележја на заостанатост од општиот стопански развој,
посебно технички застарености и голема истрошеност на основните средства и
така се повеќе делува како успорувачки и ограничувачки фактор на општиот
стопански развој.
Техничката застареност на превозните и други сообраќајни средства,
недоволната меѓусебна ускладеност на капацитетите и работата на поедини
видови на сообраќај, како и слабости во организацијата на транспортот и
одржување на сообраќајните средства - се основни причини за ваквата состојба
во нашиот сообраќаен систем.
Различни системи на меѓуградски технички соработки во сообраќајот бараат,
потполно или делумно воведување на специјализирани транспортни средства,
што бара познавање на новите технички достигнувања, т.е. техничко 
технолошки својства на транспортните средства и опрема, посебно во
комбинираниот превоз. Без добро познавање на новите средства и можноста на
нивна примена невозможно е рационално воведување на современа техника и
технологија, а со тоа целосно инвестирање во сообраќајот.
Современите транспортни техники и технологии овозможуваат низа
операции да се механизираат и автоматизираат, различни работни процеси да се
изменат и така да се делува на самата технологија на транспорт. Техничките
достигнувања во транспортот довеле до појава на разни технички решенија чија
заедничка карактеристика е унапредување и усовршување на технологијата на
процесот на транспорт со тенденција воспоставување на технолошки врски
помеѓу видовите на транспорт, што во крајна линија води до негово техничко –
технолошко обединување.

Развојот на утоварно  истоварната и претоварна механизација создаде
услови за замена на живиот труд со примена на современа технологија со
интензивирање на транспортните процеси.
Рационалното користење на разновидната механизација и другата помошна
опрема бара нова работна технологија, која кај товарите од парчиња се базира
на нивно вкрупнување и образување на стандардизирани товани единици.
Покрај тоа, сите големи системи на рационализација на манипулирање и
транспортот на стока во современото стопанство можат да се воведат и
рационално да се користат во услови на типизирани средства за товарење и
манипулирање. Стандардизацијата на комерцијалното и транспортното
пакување, обликување на вкрупнетите транспортни единици, потоа
стандардизацијата на опремата и средствата за манипулирање и транспортни
средства, како и утврдување на минималните потребни технички услови за
производните, складишните и сообраќајни простори  тоа се неопходни
предуслови за воведување на единствени системи на манипулирање и транспорт
на стоката.
Основните предности на оптиматизација на процесот на транспортот
реализирани со примена на механизација и автоматизација на манипулацијата и
транспортот на стоката се огледуваат во:
економските ефекти на утоварно-истоварните и претоварни работи;
временскиот (нормативен) ефект на примена на механизацијата на утоварно
 истоварните и претоварни работи;
ослободување (хуманизација) на физичкиот труд со примена на вкрупнети
товарни единици;
zабрзување со манипулирањето на стоката во складисниот простор и др.
13.3. Облици на кооперација во транспортот
Кооперација  претставува соработка од различна природа. Постојат разлики
помеѓу соработка на техничко, технолошко и економско подрачје на работа.
Потполно разграничување скоро не е возможно бидејки поедини облици на
кооперација преминуваат во други облици и обратно. Иако, во краен случај и
целите на секоја кооперација се исти, таа не овозможува потполно
разграничување на постоечките облици на кооперација.
Во пракса е пожелно најпрво да се анализираат можните интерни облици на
кооперација кај поедини учесници во транспортот (во границите на дејствување
на секој учесник во транспортот), т.е. внатрешна кооперација. Истовремено
треба да се утврди дали сите облици на внатрешна кооперација се од значење за
кооперацијата помеѓу учесниците во транспортот, односно дали таквите облици
се погодни за кооперација помеѓу учесниците. Покрај тоа, потребно е да се
утврди дали кај кооперацијата помеѓу учесниците во сообраќајот или
конкретниот транспортен ланец постојат некои специфични облици на
кооперација, односно дали такви облици воопшто можат да се остварат.
Како облици на кооперација помеѓу учесниците во транспортот можат да се
сметаат оние кои служат за истражување на пазарите. Познавањето на пазарите
односно структурата на побарувачка, диференцирани спрема сообраќајните
релации, врз видот на стоката итн. може да биде од големо значење за секој
поединечен учесник во транспортот (транспортниот ланец).

Заедничките средства за манипулација на товарот во рамките на модерното
сообраќајно стопанство можат да се разгледуваат и како еден од облиците на
кооперација помеѓу учесниците во транспортот.
Во кооперацијата треба да се настојува во рамките на целокупниот процес на
совладување на просторите да се искористат сите оние технолошки, економски
и др. предности кои ги обезбедува секој учесник во сообраќајот, односно на
поедини делови од ланецот.
Во последните децении во сите земји во светот, со развојот на кооперацијата
и транспортните технологии се постигнува скратување на обртот на скапи
транспортни средства, односно времето за превоз на стоката и во се поголема
мерка се елиминираат и скратуваат
попатните претовари на стоката.
Благодарејќи им на наведените фактори се развил и унапредил комбинираниот
интегрален транспорт во сите негови облици. Комбинираниот транспорт ги
поврзува, во принцип, најповолните подрачја на работата на учесниците во
транспортот и најповолните видови сообраќајни услуги (пакет услуги), што има
за цел да ги сведе на минимум трошоците за примопредавање на стоката која се
превезува со средствата на различните видови сообраќај, т.е. да ги смали
трошоците за манипулација на товарот. Затоа при анализата на можностите за
кооперација помеѓу учесниците во транспортот посебно внимание треба да се
посвети на истражувањето на проблемот на комбинираниот превоз, како и
другите облици на кооперација помеѓу учесниците во транспортот.
13.3.1. Кооперација помеѓу железничкиот и патниот транспорт
Сликата за иднината на железницата невозможно
е да се замисли ако се
знае дека кај повеќето железнички управи во Европа постојат 20 25 % пруги
на кои се извршува околу 3/4 од вкупниот обем на превоз. Ова е императивно
залагање за концентрацијата на стоковиот труд и кооперација со останатите
учесници во транспортниот ланец првенствено патот.
На европското копно, во последните две децении заправо, железницата се
појавила како носител на големиот број иновации. Таа навреме, како ретко кога,
ја сфатила потребата од итно прилагодување на новите техничко  технолошки
барања на пазарот на транспортни услуги.
Пред 20 години, кога ништо не се работело во поглед на перспективни
измени во транспортот и кога технолошките новитети не се очекувале во така
голем обем, Луис Арманд, француски академик и долги години генерален
секретар на UIC рекол: “Координацијата на разните видови на сообраќај
настанала во времето кога во оваа област се уште било статично... Ако се
прелистаат списите на професорите по политичка економија од тоа време, ќе се
види дека ни еден од нив не претпоставил така голем технички развиток во
таквата област на дејствување како што е денес случај. Ваквата “соработка”
морала, сама по себе, да исчезне, бидејќи тоа била статичка мисла. Денес треба
да се замени со изазот: “Хармонизација на транспортниот развој” или
“Хармоничен развој на транспортот”.
Мора да се сфати дека е завршено со некогашните начини на работа кога се
проучувале посебно проблемите на секој поединечен вид транспорт. Во
современите услови на развој и делување на сите видови сообраќај мора да се
разгледуваат само во склоп на сложениот систем.
Во нашата земја неопходно е да се извршат детални анализи како би му се на
секој вид транспорт одредило неговото место, поради што некогашната стара

распределба на сферата на влијание станала технолошки и економски
неоправдана и надмината.
Кај превозот на масовна стока на долги релации железничкиот сообраќај
обезбедува, во однос на патниот товарен сообраќај, многу предности. Но, од
аспект на целокупното стопанство, патниот товарен сообраќај во однос на
железничкиот е најпогоден кај превозот на масовна и денчана стока на кратки
релации. Ваквите односи на овие два вида сообраќај се последица на различните
техно  економски својства и структурата на трошоците во транспортот.
Поради високите учества на фиксни трошоци во вкупните превозни трошоци,
кај железничкиот сообраќај вкупните трошоци по единица на превоз се
смалуваат, додека кај патниот сообраќај релативното смалување на фиксните
трошоци по правило не е од толкаво значење со оглед на тоа дека учеството на
варијабилни трошоци во вкупните трошоци кај овие видови на сообраќај
воглавно е поголемо.
Оттука, во пракса, неопходно е со кооперацијата помеѓу железничкиот и
патниот сообраќај да се обединат специфичните предности на овие два вида
сообраќај. Економската корист од кооперацијата ке биде до толку поголема
доколку се пронајдат сите можности, методи и облици на рационализација.
Под претпоставка на одредена релација да постојат само овие два вида на
сообраќај, т.е. железнички и патнички, во принцип постојат три можности за
превоз на одредена стока од точка А до точка Б. Оваа стока може да се пренесе
било само со железница, било само со патнички сообраќај или во извршувањето
на оваа транспортна услуга можат да учествуваат двата вида на сообраќај.
Позитивната страна на кооперацијата е првенствено во тоа што со неа може
да се елиминира конкуренцијата помеѓу железничкиот и патниот сообраќај.
Покрај тоа, гледано од аспект на националното стопанство, може да се сведе на
минимум обемот на нерационални инвестиции во сообраќајот.
Од друга страна, високиот степен на кооперација помеѓу железничкиот и
патниот сообраќај крие во себе опасност овие два учесници во транспортот на
основа на меѓусебната соработка да создадат, на извесни релации, монополска
положба (превласт во однос на останатите транспортери) и спрема тоа така и да
се однесуваат спрема останатите учесници во сообраќајот.
Оттука задача на опстештвото е, односно на соодветните институции,
кооперацијата да ја унапредуваат само во обем кој дава позитивни резултати и
да ја пречуваат кога постои опасност од нелојална конкуренција за останатите
учесници во транспортниот ланец.
Подетално треба да се проучи третиот случај, т.е. кога железничкиот и
патниот сообраќај заеднички, макар со различен обем на учество, ја
подмируваат целокупната побарувачка на сообраќајни услуги. Не е тешко да се
докаже дека извршувањето на услугите по правило не може оптимално да се
реализира ако не постои кооперација помеѓу овие учесници во транспортот.
Непостоењето на извесна временска (нпр. планирање на терминот на превоз),
просторна и техничка координација (нпр. избор на транспортно средство
односно транспортен сад) условува, во однос на оптималното решение,
поголеми трошоци и евентуално пониски проходи на превоз.
Во кооперацијата помеѓу железницата и патот постои:
класична (традиционална) кооперација во комбинираниот  приклучен
транспорт; и
модерна (современа) кооперација во комбинираниот интегрален транспорт.

13.3.1.1. Кооперација во класичната технологија
Кога во извршувањето на една превозна услуга железничкиот и патниот
сообраќај учествуваат со класичната технологија, тогаш овој вид на транспорт
се означува како приклучен транспорт. При оваа технологија преминот од едно
на друго сообраќајно средство се реализира со промена на транспортниот сад
(всушност, претовар од едно на друго сообраќајно средство). Значи, кај овој вид
на транспорт стоката се претоварува од едно во друго транспортно средство 
сад.
Кај комбинацијата на железнички и патнички транспорт оваа постапка е, по
правило, следната: Испраќачот ја превезува соодветната стока (нпр. стока во
рефузна состојба  рефус) со камион до одредениот железнички приклучок
(железничката станица). Овде со помош на соодветна опрема за претовар,
стоката се истоварува од камионот и се утоварува во железничкиот товарен
вагон. Покрај тоа со железницата се превезува до одредена железничка станица,
во која стоката повторно се претоварува од железничките товарни вагони во
возила на патниот сообраќај и се превезува до примачот на стоката.
Во случаите кога процесот на превоз се одвива со технологијата на
класичниот приклучен транспорт, можностите за рационализација на превозот
се релативни во однос на интегралните системи на транспорт. Постои можност
со заедничко планирање на терминот на превоз (временско планирање на
превозот) да се обезбеди побрзо извршување на транспортните задачи. Со
временската кооперација која се остварува со помош на добро орагнизирано
функционирање на соодветниот систем за пренос на информации, може да се
скрати времето на чекање на сообраќајните средства и во соодветен обем
времето на обрт на тие средства. На тој начин се создава можност за
поефикасно инвестирање на капиталот во сообраќајните и транспортни
средства, со што се обезбедуваат предуслови за смалување на трошоците и
цената на превоз.
Меѓутоа, евентуалните позитивни ефекти од временската кооперација на
транспорт не овозможуваат само смалување на цената на превоз, како
последица на смалувањето на трошоците на превоз. Со скратување на времето
за превоз на стоката, а со тоа условениот зголемен број на обрт на сообраќајните
средства се остварува исто така, пократко време на врзаност на обртните
средства на стопанството изразено преку вредноста на стоката која перманентно
се наоѓа во превозниот процес35. Ова повторно овозможува смалување на
трошоците за камата. На тој начин корисникот на превоз, независно од
положбата на учесниците во транспортот на пазарот на транспортни услуги,
остварува одредено смалување на трошоците.
Покрај временската координација, со кооперацијата помеѓу железничкиот и
патниот сообраќај може да се оствари и вистинско ускладување на задачите на
транспортниот процес. Овие цели можат да се реализираат посебно со
организирање на т.н. собирен транспорт, кај кој организацијата и
манипулирањето на товарењето често го извршуваат шпедициите.
Кај збирниот сообраќај денчаната стока се собира од различни испраќачи и
различни примачи и покрај тоа, колку што е можно, заедно (во собирни вагони)
се превезува до железница. Посебно е интересна страната на искуства кои се
остваруваат со здружување на шпедитери во заедници за манипулирање со
збирната (денчана) стока, кои потоа заеднички учествуваат во таквите превози.

Спрема тоа, кај овие заедници преовладува претоварот на стока од камионите
на железничките товарни вагони. Што се однесува до односите на шпедитерите
и организациите за манипулирање со товарот во пракса постојат два вида
организациони односи. Во првиот случај шпедитерот ја превзема стоката од
клиентот на основа на утврдениот план, што условува континуиран прилив
(испорака) на збирната стока на корисниците на превоз. Во пракса, меѓутоа,
многу почест случај е камионите кои обезбедуваат прилив на ваква стока,
секојдневно, во различно време да ја доставуваат таа стока на железничките
станици, каде таа се претоварува на железничките вагони.
13.3.1.2.Кооперација на подрачјето на технологијата
на интегралниот (комбиниран) транспорт
Под поимот извршување на превозот во рамките на железничко  патниот
интегрален транспорт подразбираме таков превоз кај кој стоката во текот на
целокупниот превозен процес се превезува во товарни единици со средствата на
железничкиот и патниот сообраќај и тоа без менување на транспортниот сад.
Да претпоставиме дека одредена стока мора да се превезе од место А до
место Б, дека испраќачот и примачот можат оваа стока да ја превезат само со
камиони и дека постои можност во овој превоз, на одреден среден дел од
релацијата на превоз, да се исклучи железничкиот сообраќај. По правило
можноста за превоз со железница ќе се искористи само во случај ако трошоците
за отпрема и допрема на стоката со камион до железничката станица и од
железничката станица и за превоз со железницата се помали од трошоците за
директен, непрекинат превоз со средствата на патниот сообраќај. Спрема тоа,
испраќачот ќе го користи овој вид на превоз само во случај ако трошоците на
превоз со железницата (при ист квалитет на превоз) се пониски од трошоците за
ист превоз со камион и ако трошоците за два претовари не ја преминуваат
разликата во трошоците на превоз.
Значи, трошоците за претовар се од пресудно значење за економичноста за
интегралниот транспорт кој се реализира со средствата на железничкиот и
патниот сообраќај. Во настојувањата да се смали овој вид на трошоци во
рамките на целокупниот процес на превоз, воведен е “Hucke  pack” сообраќај, а
со примена на техниката на контенери постигнати се уште подобри резултати.
Кооперацијата помеѓу железничкиот и патниот товарен сообраќај која се
остварува во облик “Hucke  pack” сообраќај претставува рационална врска
помеѓу железницата и патниот сообраќај и ја обезбедува релацијата на
транспорт “од врата до врата”. Со примената “Hucke – pack сообраќај” можат да
се искористат специфичните предности на железницата (релативно уреден,
безбеден и брз превоз на големи количини на стока на долги релации и тоа со
релативно мала потрошувачка на енергија), но и специфичните предности на
патниот товарен сообраќај, како што е индивидуалното опслужување на
корисниците, кое се врши со максимално возможна мобилност и др. Кај “Hucke
 pack сообраќајот” патниот сообраќај ја извршува функцијата на собирање и
распределба на стоката која се превозува, односно функција на допремно 
отпремна служба, додека железничкиот е во функција на превозот на таа иста
стока на долги релации. Така на железницата се дава можност да ја поврати
“изгубената” стока или барем да го задржи постоечкиот обем на сообраќај,
додека на патниот товарен сообраќај овозможино му е зголемување на

продуктивноста на трудот, смалување на учеството на трошоци во превозот,
како и смалување на ризикот на превоз.
При реализација на “Hucke – pack” сообраќајот се појавуваат технички
проблеми за чие решавање е потребна соработка на железничкиот и патниот
сообраќај.
Така, на пример, изолираниот развој на еден вид сообраќајни средства на
еден вид сообраќај (нпр. патниот товарен сообраќај), т.е. развој без
координација со железничкиот сообраќај, очигледно е недопустлив во однос на
развојот на “Hucke – pack сообраќајот”.
Наједноставното техничко решение би било сите патнички возила, на сите
релации на сообраќај, да се превезуваат со нормални железнички вагони.
Меѓутоа, поради недоволните светлосни профили на железничките пруги, ова
решение, со исклучок во САД, не може да се реализира скоро во ниту една
друга земја. Прилагодувањето на традиционалните типови на камиони на
постоечките железнички профили би довело до смалување на товарните
капацитети на камионите, што во никој случај не може да се оправда.
а) Останати облици на кооперација кај интегралниот
патнички транспорт

железничко 

Кај кооперацијата на интегралниот-патнички транспорт железничките возила
се превезуваат со специјални возила на патниот товарен сообраќај. Поради
односот на корисната тежина спрема големата вкупна тежина кај овој вид
сообраќај, малите брзини и значителното заземање на простор за време на
превозот, развојот на оваа технологија е успорен и релативно неекономичен.
Еден од понатамошните облици на интегрален транспорт претставува превозот
на контенери, при што мора да се прави разлика помеѓу големи, средни и мали
контенери.
Стандардизацијата на контенери се изведувала во рамките на координацијата
помеѓу учесниците во тој транспорт, при што се настојувало да се постигне
соодветен компромис на меѓународен план. Така америчкото здружение за
стандардизација (American standard association  ASA) веќе во 1958 година
основало посебна стручна работна група за изработка на стандард за контенери.
Оваа работна група усвоила во 1962 година соодветни стандарди за контенери,
кои заедно со предлозите ги усвоило и дополнило меѓународното здружение за
стандардизација (International standardization organization  ISO) во 1964 година
Основната мерка за големите контенери изнесува 20 стапки или 610 cm.
Кај превозот на контенери, како и кај останатите превози, важи правилото
ефектите на рационализација да можат во полн обем да се искористат само ако
помеѓу учесниците во овој транспортен ланец се оствари што поуспешна
кооперација и ако секој учесник во тоа гледа свој интерес.
13.3.2. Кооперација помеѓу речниот и останатите видови копнен транспорт
Предностите кои железницата ги покажува кај превозот на долги релации во
однос на патниот сообраќај ги покажува и речниот сообраќај кај превозот на
долги релации во однос на железничкиот. Додуша, само превозот на масовна
стока обезбедува таков обем на транспорт кој овозможува реализација на
потребната густина на сообраќај и економично користење на транспортните
средства. Од одлучувачко значење за изборот на речниот сообраќај како

сообраќајно средство за превоз на масовна стока може да биде и можноста за
делумно пренесување и складирање на стоката на бродовите, што овозможува
мала брзина на процесот на транспорт.
Со оглед на тоа дека речниот, железничкиот и патниот сообраќај
обезбедуваат, секој за себе, во однос на технолошкиот процес на превоз
одредени предности во превозот, потребно е сите овие предности во полн обем
да се искористат. Тоа може да се реализира под услов претходно да се обезбедат
соодветни односи на соработка помеѓу сите учесници.
Соработката односно кооперацијата помеѓу учесниците во транспортот е
возможна во однос на одреден вид стока која се превозува на одредени релации.
Со кооперацијата на учесниците во транспортот можат да се ублажат односно
елиминираат нерамномерностите (колебањата) во барањата на транспортните
услуги до кои доаѓа кај поедини учесници во сообраќајот. Но предуслов за
остварување на таква кооперација претставува, покрај претходните согласности
и потполната реорганизација на работата во областа на сообраќајот.
13.3.2.1. Кооперација во класичната технологија на транспорт
Речниот сообраќај е најчесто само еден член од транспортниот ланец. Тој
дава можност за кооперација со останатите учесници во ланецот во рамките на
целокупниот процес на транспортот. Функцијата на собирање и дистрибуција на
стоката ја вршат, во прв ред, средствата на железничкиот и патниот транспорт.
Одвоената анализа на допремно  отпремниот сообраќај, извршена во некои
земји и региони, дава многу различна слика на учество на овие два учесници во
тој вид на сообраќај. Кај опремата учеството на патниот сообраќај е двојно
поголемо од железничкиот сообраќај, додека учеството на железницата во
допремниот сообраќај редовно е поголема од патниот товарен сообраќај, што е
и кај нас чест случај.
а) Кооперација помеѓу речниот и железничкиот транспорт
Значаен број на пристаништа на речниот сообраќај во низа земји и кај нас
изграден е во времето кога патниот сообраќај уште не учествувале во допремно
 одпремниот сообраќај на внатрешната пловидба. Оттука планирањето и
изградбата на пристаништа воглавно се засновале на постоечките можности на
железничкиот приклучен транспорт. Пристанишните постројки на железницата
претставуваат шинска врска помеѓу претоварните постројки на речниот
сообраќај и целокупната железничка мрежа. Предуслов за реализација на
минимални трошоци за манипулација на товарот со железничките возила на
бродовите и обратно, кај овој вид на сообраќај, е временската и техничка
кооперација во областа на манипулација со стоката. Оптимална кооперација
може да се оствари само со соодветна координација помеѓу овие учесници во
транспортот.
За реализација на оптимална координација и кооперација од големо значење
е обликот на организација на работата во пристаништето. Постојат, главно
следните облици:
1. сите работи во пристаништето, т.е. сообраќајот на бродови, претоварот,
складирањето на стоката и железничкиот сообраќај се обединети и со нив
раководи пристанишна организација.

2. железничкиот сообраќај е издвоен и го извршуваат самите железници. Кај
овој облик постојат две можности и тоа:
на основа на договорот за опслужување на пристанишните постројки,
склучен помеѓу пристаништето и железницата, железниците го
извршуваат со помош на сопствените средства и лицата на железничкиот
сообраќај на пристанисните железнички постројки за сметка на
пристаништето и тоа од тарифен аспект (граница помеѓу железничките и
пристанишните постројки) до местата за претовар во пристаништето и
обратно; и
железниците обезбедуваат надзор над ранжирната работа во
пристаништето, како и на лицата за отпрема на стоката во пристаништето
и извршуваат сообраќај од тарифен аспект до местото на предавање на
стоката со сопствени сообраќајни средства или обезбедуваат помош на
пристанишните лица и сообраќајни средства и на колосечните постројки
или доставуваат коли (вагони) до поедини места за претовар на стока во
пристаништето.
Покрај можноста за технолошко – организациона соработка помеѓу
железничкиот и речниот сообраќај, постојат исто така можности за економска
соработка во областа на тарифската политика.
б) Кооперација помеѓу речниот и патниот транспорт
Покрај железницата, како партнер за кооперација со речниот сообраќај доаѓа
во предвид и патниот товарен сообраќај. Тој ги исполнува сите технолошки
услови кои обезбедуваат развој на допремно  отпремниот транспорт во
позадина на речните пристаништа.
За реализација на превозот од и до пристаништата се користи воглавно
локалниот патнички сообраќај, иако делумно постои можност за вклучување на
патниот сообраќај и на долги релации на еден дел од транспортниот ланец.
Многу стручњаци како предуслов за реализација на рационалната кооперација
помеѓу речниот и патниот сообраќај во прв ред ја истакнуваат потребата за
основање на соодветни организации  претпријатија за патнички сообраќај, кои
треба да бидат основани спрема географското разместување на
пристаништата36.
Претставништвото на ваквите организации би требало да се наоѓа во секое
пристаниште. Тоа би морало од управата на пристаништето да собира податоци
за обемот и термините за потребни возила на патниот сообраќај. Спрема тоа,
главна задача на ова претставништво би била да организира оптимално
подмирување на потребите на пристаништето за услугите на патниот транспорт.
Новите истражувања и праксата покажуваат дека за успешна реализација на
кооперацијата помеѓу речниот и патниот сообраќај би требало да се основа и
соодветна организација во рамките на речниот сообраќај. Нејзината главна
задача на надворешен план би била унапредување на соработката со
организациите во пристаништето и патниот сообраќај, како и оптимално
организирање на кооперацијата помеѓу учесниците во овој вид сообраќај.
Покрај останатото ваквата кооперација би опфатила и модернизација и
рационализација на поедини процеси на технологијата на работа, како што се
допрема и отпрема на возилата на патниот сообраќај од пристаништата,

претовар, процес на работа кај утоварот и истоварот на стока од бродовите,
одвивање на сообраќајот во пристаништата и сл.
Кооперацијата на подрачјето на интегралниот (комбинираниот) транспорт е
слична со веќе покажаните облици на кооперација, па овде посебно не се
разгледува.
13.3.3. Кооперација помеѓу поморскиот и копнениот транспорт
Допремата и отпремата на стоката во областа на поморскиот превоз можат да
ја извршуваат железничкиот, патниот и речниот сообраќај. Кој во поедини
случаи ќе се применува зависи, покрај останатото, и од видот и количината на
стоката и должината на релацијата на допремно  отпремниот транспорт.
Кооперацијата која би имала за цел да влијае на развојот на односите на
конкуренција, која евентуално постои помеѓу учесниците во транспортот скоро
не доаѓа во предвид бидејќи помеѓу поморскиот и учесниците на копнениот
транспорт конкуренцијата постои само на многу мал број релации. Тоа, на
пример, е случај кај поедини релации во Европа на кои транспортните потреби
можат да се подмируваат како со средствата на поморскиот (кавотажата), така и
со средствата на железничкиот, патниот, а на поедини делови и речниот
сообраќај.
Меѓутоа, голема е конкуренцијата помеѓу домашните и странските поморски
пристаништа. Тука кооперацијата со учесниците од копнениот транспорт е од
посебно значење бидејки спроведувањето на синтагмата “ceteris paribus” (под
еднакви услови) е можно за секое поморско пристаниште само доколку е
способно со своите конкуренти да допре со потполна соработка со учесниците
на копнениот транспорт кои ги реализираат услугите во позадина на таквото
пристаниште. Во рамките на кооперацијата помеѓу поморскиот транспорт и
учесниците во копнениот транспорт, поморското пристаниште ја извршува
функцијата на врска помеѓу овие учесници, односно функција на посредник.
Тоа е место на кое е усмерена кооперацијата.
Степенот на економски атрактивности на одредени поморски пристаништа
може, посебно со координирана тарифска политика на подрачјето на допремно
отпремните дејности, значително да се појача. Кооперацијата е од корист како
за стопанството на поморските пристаништа така и за учесниците во копнениот
транспорт.
13.3.3.1. Кооперација на подрачјето на класичните технологии на транспорт
Транспортот со поморски бродови претставува, по правило, само еден член
во целокупниот транспортен ланец, во рамките на кој најмалку два пати се врши
претовар од едно на друго сообраќајно средство. Со кооперацијата помеѓу
учесниците на сите видови на транспорт, посебно со рационален претовар, може
(гледано од аспект на трошоците) најповолно да се реализира целокупниот
процес на транспорт. Кооперацијата помеѓу учесниците во транспортот е,
спрема тоа, предуслов за максимално смалување на трошоците за претовар, што
од друга страна пак претставува потребен, иако не и нужен предуслов за
смалување на трошоците на целокупниот превоз. Процесите на претовар на
стоката (како и трошоците врзани за овој процес) се од големо значење, посебно
кај транспортот со големи поморски бродови, поради средствата кои се врзани
за време на процесот на претовар (поморски бродови, постројки во

пристаништето, средства на копнениот сообраќај итн.). Тие дејствуваат на
висината на трошоците на делување, пред се фиксните трошоци, односно
временски пропорционалните трошоци. Доколку времето за претовар е
пократко, со тоа е помало и врзувањето на стоката и сообраќајните средства, а
дотолку се помали и варијабилните трошоци врзани за времето на претовар.
а) Кооперација помеѓу поморскиот и железничкиот транспорт
Различни фактори на развојот и експлоатацијата на поморскиот транспорт не
овозможуваат точно планирање на времето на реализација на претоварот, што
би било пожелно, а и во интерес на сите други учесници во овој вид на превоз.
Така, на пример, на закаснувањето на доаѓање на бродовите делуваат
надворешни фактори (нпр. дејството на климатските услови на поморскиот
сообраќај). Покрај тоа и сообраќајно-стопанските аспекти можат да
предизвикаат колебања во обемот на побарувачка на бродските транспортни
капацитети што може, од друга страна, да доведе до закаснување на бродовите.
Во двата случаи високиот степен на способност, за прилагодување на сите
видови сообраќај кои учествуваат во претоварот претставува предуслов за
рационално извршување на транспортните задачи. Потребната флексибилност
на ова подрачје на работа е можна само кога помеѓу учесниците на
транспортниот пазар постојат и успешно се развиваат меѓусебни односи на
кооперација.
Директниот претовар на стоката од бродовите на железничките вагони
поставува пред железницата многу посложени задачи од претоварот кој се врши
посредно, т.е. преку пристанишните складишта бидејќи доставувањето на
железничките возила мора точно да се усклади со предвиденото време на
расположливост на бродските товарни капацитети. Кога бродовите не
стигнуваат во најавеното време или кога не се спремни за истовар,
железничките вагони потребни за планираниот истовар на тие бродови се
паркираат на посебни колосеци во пристаништето или во пристанишните
прилазни станици за да при доаѓањето на бродовите би можеле веднаш да се
достават на местото за истовар на бродовите. Ваквото држење на железничките
вагони во “приправна состојба” со формирање на некои видови пуфери на
железничките вагони, кои треба да го ублажат неускладувањето во
капацитетите на транспортните средства на овие два вида на транспорт, мора, во
периодите на недоволни вагонски капацитети, што е можно повеќе да се скрати.
Мерките за скратување на времето за чекање на железничките вагони во
пристаништето директно влијаат на смалувањето на трошоците на задржување
на вагоните (смалување на вагонските денгуби).
Теоретски би било оптимално кога спремноста за претовар на поморските
бродови и железничките вагони би можела временски да се усогласи. Во пракса
ова барање може само делумно да се исполни кај изградбата на комбиниран
комуникационен систем, кој непречено функционира помеѓу поморскиот и
железничкиот сообраќај. Многу железници настојуваат со низа мерки од
технолошко  планска природа (посебно со ускладување на редовите на возење
на железничкиот и поморскиот сообраќај) да остварат што поголем степен на
сигурност во однос на планската допрема и отпрема на товарените вагони и
благовремено доставување на празните коли на местата за утовар и истовар на
бродовите.

Така, на пример, многу железници со цел благовремено доставување на
товарните вагони во пристаништето организираат посебна група за поделба на
вагоните, која успешно соработува со управата на пристаништата и
складиштата. Вакво решение се применува во пристаниште Ријека.
б) Кооперација помеѓу поморскиот и патниот транспорт
Соработката помеѓу поморскиот и патниот транспорт (како помеѓу
поморскиот и железничкиот сообраќај) би морала, во прв ред да биде насочена
на остварување на што порационален претовар. Рационалната експлоатација на
возилата на патниот сообраќај во пристаништата не зависи само од постоењето
на инфраструктура туку и од технолошки организираните решенија за прием и
отпрема на стока кои обезбедуваат непречено функционирање на овој вид
транспорт. Од посебно значење притоа е експедитивното одвивање на процесот
на претовар на стока, како и соодветната и благовремена царинска
манипулација.
Со поголемиот обем на експлоатација на возилата на патниот сообраќај во
поморските пристаништа, во текот на последните децении, не ја пратеше
истовремената изградба на соодветни постројки за претовар на стоката.
Предуслов за ефикасна кооперација помеѓу поморскиот и патниот сообраќај е
изградба на потребни постројки и набавка на соодветна опрема за претовар на
стоката во поморските пристаништа. Претоварот на стоката во допремноотпремниот сообраќај на поморските пристаништа се врши воглавно преку
складишта и стоваришта. Само во ретки и исклучителни случаи постои можност
од директен претовар на стоката, кој е во железничкиот сообраќај вообичаен.
Присутна е тенденцијата складиштата и стовариштата од копнена страна да се
обезбедат за патнички сообраќај, а од морска страна за железнички сообраќај
(бидејќи се врши директен претовар на железничките вагони од бродовите).
Ваквата организација на претовар така речено ги исклучува препреките и
пречките во работата на овие два учесници во сообраќајот.
За допремно  отпремен превоз на денчана стока со возилата на патниот
сообраќај во поедини пристаништа изградени се збирни складишта заради
превземање на денчаната стока во периоди. Сортирањето и понатамошната
отпрема на оваа денчана стока, како поединечни испораки во поедини
складишта кои се наоѓаат на местото на престојување на бродовите, претставува
значаен облик на рационализација.
Утоварот и истоварот на возилата на патниот сообраќај денес се извршува во
се поголема мера со помош на претоварна механизација на пристаништето, што
не го ослободува возното лице од одговорностите за безбеден претовар и превоз
на стоката, како и за работите кои се во врска со процесот на претовар.
Успешното функционирање на кооперацијата помеѓу пристанишните и возните
лица може, да допринесе за забрзување на претоварот и превозот на стоката.
Оваа соработка е доста унапредена со организирањето на посебно диспечерско
место за возилата на патниот сообраќај, каде се врши регистрирање на времето
на доаѓање на возилата на патниот сообраќај и се регулира ангажирањето на
расположивата работна снага. Пренесувањето на дејностите на утовар и истовар
во се поголем обем на пристанишните капацитети допринесува обезбедување на
континуитет на процесот на работа и забрзување на манипулацијата на
товарење на возилата на патниот сообраќај кај пристанишните складишта.
Диспечерското место кое организира работа на претоварот е од големо значење

за унапредувањето на овие работи во пристаништата. Задачата на овие
организациони единици е давање диспозиција и координација на работата кај
претоварот во поморските пристаништа.
в) Кооперација помеѓу поморскиот и речниот транспорт
Соработката помеѓу поморскиот и речниот транспорт исто така има за цел да
обезбеди што порационално “непрекинато” одвивање на процесот на транспорт
на стоката. Притоа треба да се настојува да се оствари што пократко време на
непродуктивното чекање (стоење) на транспортните средства на двата вида на
сообраќај.
Трошоците за механизираниот претовар на стоката во рефузна состојба од
поморските бродови на бродовите за внатрешна пловидба кај претоварот на
голема количина се значително пониски од истоварот на брегот (кејот или
складиштето). Со примена на пливачки постројки и опреми за утовар и истовар
на бродовите можни се уште порационални манипулации. Меѓутоа и во овие
случаи, временската координација на претоварните работи претставува
предуслов за остварување на вистинскиот ефект на смалување на трошоците за
претовар.
С# побрзата изградба на големи пловни единици (бродови во поморскиот
сообраќај) условува, во голема мера, посреден претовар на стоката во
поморските пристаништа, кој обезбедува многубројни предности. Современите
постројки за претовар, големите капацитети, комбинирани со системот на
лентести транспортери, можат многу ефикасно да се ангажираат и со тоа да
осигураат континуитет на процесот на работа на истовар на големите бродови.
Истоварот на стоката во складишта, односно утовар на стоката во складишта и
стоваришта обезбедува скратување на времето за манипулација со товарот. Во
врска со тоа се скратуваат роковите на задржување на бродовите на речниот
сообраќај. Ваквиот посреден претовар во поморскиот сообраќај, разгледуван во
целина, овозможува континуитет на текот на транспортот и значително ги
смалува трошоците за недоволно користење на бродскиот капацитет, односно за
нивното предолго задржување во пристаништата поради чекањето на претовар.
Со координирани мерки може и без скапи инвестиции да се спречи празното
возење на поедини сообраќајни средства и да се остварат значајни ефекти на
рационализација во сообраќајот на бродовите на поморскиот и речниот
сообраќај.
Проблемите на соработка и рационализација кај превозот на денчана стока,
во однос на истите проблеми кај превозот на масовна стока, во најголем обем се
сеуште нерешени. Со оглед на тоа дека денчаната стока по правило се превезува
со скапи бродови на линискиот сообраќај, скратувањето на време за утовар и
истовар на ваквите бродови е од посебно значење. Оттука и кај денчаната стока
неопходно се наметнува прашањето на користење на сите можни предности, а
посебно предностите на претовар од брод на брод, како и истовремениот
посреден (индиректен) претовар кај бродовите кои се укотвени на кејовите.
Така се смалуваат трошоците за стоење на бродовите на местата за
престојување во пристаништето. Исто така, трошоците за користење на дигалка
на кејовите се елиминираат или смалуваат, а брзото предавање на стоката од
двете страни на бродот овозможува скратување на времето на стоење на
бродовите (скратување на бродската лежарина).

Сортирањето на денчаната стока која се превезува со поморскиот сообраќај
не одговара на сортирањето на оваа стока на бродовите од речниот сообраќај,
бидејќи овде се средува спрема пристаништата на истовар и спрема одредени
примачи, што не е случај кај бродовите на речниот сообраќај. Од овие причини
се повеќе се наметнува барањето кај превозот на денчана стока со бродовите на
речниот сообраќај, овој превоз во двата правци да се организира преку
пристаништата за распределба на денчаната стока, кои мораат технички да се
опремат со соодветна опрема за што побрз утовар и истовар на бродовите.
13.3.3.2. Кооперација на подрачјето на технологијата на
транспорт

интегралниот

Комбинираниот  интегрален транспорт, разгледуван во поширока смисла е
исто така прекинат транспорт, при што сепак се бараат патишта и можности со
изборот на транспортните средства односно транспортниот сад овој “прекин во
сообраќајот” колку е можно да се надмине. На тој начин првобитно
приклучниот сообраќај (прекинат сообраќај) добива карактер на комбиниран
сообраќај и интегрален процес на транспорт.
Кај интегралниот транспорт, покрај проблемите кои се веќе прикажани (при
разгледувањето на кооперацијата кај традиционалниот приклучен сообраќај) се
појавуваат специфични задачи во врска со кооперацијата. Тие важат во принцип
подеднакво за сите учесници во транспортот, односно во кооперацијата со
поморскиот сообраќај.
Речниот сообраќај како учесник во допремно  отпремниот транспорт на
стока (која се превезува понатаму по морски пат) во најголем број на
поморските пристаништа има мало значење.
Железницата има значително поголеми можности во поглед на вклучување
во допремно  отпремниот транспорт на товарните единици на интегралниот
транспорт, а посебно на контенерите. Меѓутоа, ако железницата сака во поголем
обем да се вклучи во овој допремно  отпремен транспорт, таа мора својот
вагонски парк да го прилагоди на специфичните барања на интегралниот
транспорт и да прифати суштински нови кооперативни односи, реализација на
нова технологија, односно нови организационо  експлоатациони форми на
превоз. Со иста цел треба да тежнее и патниот сообраќај ако сака да учествува
во допремно- отпремниот превоз на контенери и други товарни единици на
интегралниот транспорт. Во такви случаи се наметнува потребата од
централизација на информирањето како по вид, количина и правец на барањето,
така и во просторната распределба на транпортните средства, односно во сите
алки на транспортниот ланец. Вакво собирање и средување на информациите
може да се оствари само врз основа на системот на рационална и функционална
кооперација помеѓу соодветните учесници во тој вид транспорт.
Ефикасно средство за смалување на обемот на празно возење на контенерите
претставува отварањето на посебни собирни центри односно контенерски
терминали.
Кај кооперацијата помеѓу поморскиот сообраќај и учесниците во копнениот
сообраќај, многу често како посредник се вклучува шпедитер во поморското
пристаниште. Во дејностите на шпедитерот кој има функција на координатор во
транспортот на контенери, се јавуваат нови проблеми но се отвораат и нови
можности и нови подрачја на работа.

При анализата на можностите за рационализација во рамките на соработката
помеѓу поморскиот сообраќај и учесниците во копнениот сообраќај кај
интегралниот транспорт правилно е да се користат искуства кои на тоа подрачје
на работа се реализирани во низа земји. Ова е од посебно значење, пред се, ако
се користат искуствата од земјите во кои интегралниот транспорт, како во
поморскиот така и во континенталниот сообраќај, во квалитативен и
квантитативен поглед е на високо ниво. Меѓутоа, треба да се истакне дека
постоечките облици на кооперација помеѓу поморскиот сообраќај и учесниците
во континенталниот сообраќај не претставуваат некој идеален тип на
кооперација. Овие облици само укажуваат на можностите кои можат да се
остварат и претставуваат, во најмала рака, поттик за понатамошно
унапредување на овој вид сообраќај и овој вид соработка.
Дали усвојувањето на одредени облици на кооперација е можно и реално во
наши услови не може да се оцени без споменатите согледувања. Пред
усвојувањето на било кој облик на кооперација потребно е претходно, во секој
поединечен случај, да се изврши соодветна анализа и посебно да се проучат
специфичните барања и услови на секој поединечен облик на кооперација.
13.4. Кооперација во транспортниот ланец
Во работата на транспортните организации постојат посебно значајни
можности за кооперација, пред се користење на современи методи односно
развиени технолошки постапки за рационализација на транспортот. Така,
динамичниот развој на контенерите и другите системи на интегралниот
транспорт во повеќето земји укажува од потребата за кооперација, која е
предуслов за користење на овие транспортни техники. Првата можност во
транспортниот ланец претставува кооперација во областа на управувањето, а
втората кооперација во областа на технологијата.
Во областа на управувањето, кооперацијата опфаќа посебно користење на
информации, нивна анализа и планирање, додека во областа на технологијата
оваа кооперација се сведува на самиот процес на транспорт.
Токму транспортниот ланец претставува основа за вертикални и
хоризонтални облици на кооперација. Вертикална кооперација помеѓу
учесниците може да се реализира во текот на извршувањето на транспортниот
ланец. Хоризонталната кооперација упатува на супституција во сообраќајот,
односно специјализација на поедини членови од транспортниот ланец. Меѓутоа,
во секој случај треба да се води сметка за тоа дека мора да се одвои
кооперацијата на ниво на технологија. Така шпедитерот, како посредник во
транспортот, може да соработува само на ниво на управување. Во досегашниот
развој на интегралниот транспорт се развила стандардизирана техничка база
која обезбедува низа можности за кооперација во областа на технологијата.
Сите овие средства и системи служат, пред се, за забрзување на процесот на
транспорт, забрзување и подобрување на претоварот на стоката и смалување на
трошоците на транспорт. Меѓутоа, рационалната примена на овие средства
односно технологија условена е од соодветната кооперација во областа на
управување, поготово кај:
управување со контенерите и издавање диспозиција, при што посебно
внимание мора да се посвети на рационалната употреба на контенерите;

заеднички изработки на понуди на сите транспортни организации кои
учествуваат во кооперацијата;
вршењето на надзор и контрола во оперативното управување во врска со
поставените задачи и превземање на соодветни мерки;
пресметување на трошоците и приходите од работењето и утврдување на
интересот на секој учесник во ланецот;
употреба на еднообразни формулари (обрасци) заради сведување на
трошоците на управување на минимум; и
планирање на производството (на услугите), при што треба посебно внимание
да се посвети на ускладувањето на редовите на возење и благовремено
доставување на сообраќајни средства.
Сите овие можности мораат во конкретен случај детално да се испитаат и
утврдат дали се навистина во состојба да го подобрат економскиот резултат,
односно да обезбедат рационален транспортен ланец.
Слабоста на ваквите облици е во тоа што негативните страни за поедини
учесници во ланецот често се повеќе од предностите кои таквите облици на
операција ги обезбедуваат. Меѓутоа, кооперацијата мора да осигура рацинален
транспорт на ниво на целокупниот транспортен ланец.
14. ТЕХНОЛОШКА СУШТИНА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ЛАНЦИ
Транспортот и складирањето на стоката во сите облици на стопанско 
производствените односи објективно се неопходни. Ова произлегува од фактите
што ни предмети на трудот и средства на работа, ниту пак производство и
потрошувачка, по својата природа, просторно временски не продудараат. Секоја
операција во транспортот и складирањето почнува и завршува со операцијата на
претовар. Транспортот, претоварот и складирањето (ТПС) сочинуваат комплекс
на процеси насочени кон постигнување на заедничка цел во рамките на
процесот на стопанска репродукција.
Трошоците за реализација на ТПС процесите влегуваат во вредностите на
стоката, но со нив не се зголемува нејзината употребна вредност. Спрема тоа,
ТПС  процесите не се продуктивни во поглед на создавање на употребните
вредности, но претставуваат неопходен предуслов за нивна реализација.
Развојот на технологијата на ТПС  процесите ја карактеризира, од една
страна, нивната постојана интеграција со производниот процес и зголемување
на значењето на подрачјето на дистрибуција на стоката како последица на
зголемувањето на обемот на материјално производство и степенот на
специјализација, од друга страна. Затоа, ТПС  процесите се повеќе влијаат на
стабилноста и ефикасноста на процесот на репродукција, а нивната
рационализација претставува постојана задача за националното стопанство и
општествената заедница.
Рационализацијата на ТПС  процесите може да де оствари врз различни
подрачја на работа, а пред се со поголемиот степен на механизација,
поефикасната технологија на индустрискиот транспорт, подобрување на
организацијата на производство, со формирањето на транспортни ланци и друго
и влијае како на времето така и на трошоците. Со оглед дека тековите на
материјали се реализираат на целото подрачје на стопанството и дека ТПС 
процесите делуваат единствено и транспортните односи помеѓу разни

организации мораат што е можно поефикасно да се организираат со
поставување на рационални трансопртни ланци.
Современата наука и пракса докажале дека развојот на системот на транспорт
на стока, посебно магистралниот транспорт (надворешниот транспорт) е во
тесна врска со технологијата и организацијата на индустрискиот транспорт и
складирање. Спрема тоа, за успешен развој на надворешниот транспорт треба
истовремено да се преземаат соодветни мерки кај испраќачите и кај примачите
на стоката, односно во сферата на индустрискиот транспорт. Во овие услови
како современо технолошко барање се јавува потребата за образување на
транспортни ланци, каде ефектот на рационализација се остварува со оптимален
проток на материјали и смалување на бројот на работни операции во рамките на
тој процес, посебно операциите на претовар.
Транспортниот ланец како технолошки поим, усвоен е во целиот свет. Се
прават обиди овој поим да се вклучи и во системот на стандарди на некои земји.
Транспортниот ланец претставува еден од битните делови на целокупното
логистичко разгледување. Кај истражувањето на ланците се доаѓа до заклучок
дека многубројните взаемни технолошки и организациони врски, во својата
целосна разноличност можат успешно да се решаваат единствено со примена на
логистички методи.
Транспортните ланци претставуваат еден од облиците за реализација на
операциите на проток на материјали и опфаќаат организации за испорака, прием
и складирање на стоката, како и една или повеќе транспортни организации кои
извршуваат транспорт, претовар и складирање. Со образувањето на
транспортни ланци се добива оптимална организација на протокот на
материјали и се смалува бројот на потребни ТПС  операции, со што се
остваруваат големи економски добивки. Спрема тоа, воспоставувањето и
реализацијата на транспортните ланци се сметаат за главни предуслови за
рационализација на ТПС  процесите.
Транспортниот ланец може да се дефинира како синхронизирана, временски
ускладена реализација на операцијата на транспорт, претовар и складирање со
кои се обезбедува проток на стоката од испраќачот до примачот. Средствата за
реализација на транспортниот ланец се машините, уредите, постројките,
превозните средства и др.
Предмет на работа е стоката од сите видови: стока во парчиња и стока во
рефузна состојба, течности и гасови, различно пакувана стока и стока во
транспортни садови составени од стандардизирани товарни единици и др.
Разгледувано од гледиште на теоријата на системите транспортниот ланец е
отворен, динамички и стохастички систем. Неговите елементи се парцијалните
ТПС  процеси на учесниците во транспортниот ланец. Протокот на стока
условува материјални односи во системот. Глобално разгледувано, постои
можност за образување на различни структури на транспортните ланци.
Функцијата на системот на транспортниот ланец е извршување на одредени
класи на транспортни задачи. Транспортните ланци се подсистеми на системот
за транспорт на стока.
Големо значење за рационализацијата на ТПС  процесите има
истражувањето и утврдувањето на рационални средства и патишта за
проектирање на оптимални транспортни ланци. Ова се реализира на тој начин
што постапките и средствата кои се потребни за функционирање на
транспортниот ланец се разгледуваат како елементи и што дејствата помеѓу
овие елементи се разгледуваат како технолошко  економски односи на еден

систем. Затоа ускладувањето на елементите на системот (отворениот,
динамичкиот и стохастичкиот) претставува основна функција на утврдување на
оптимални решенија за реализација на транспорниот ланец.
Критериумот на оптималност и економичност на транспортните ланци е
минимално трошење на опредметениот и жив труд, кој се мери во облик на
трошоци.
Транспортните ланци претставуваат соодветни облици за реализација на
одредени процеси на проток на стоката (материјалот). Под поимот “проток на
материјалот” се подразбира вкупност на движењата (преместувањата) на
материјалните добра во сите гранки на националното стопанство (вклучувајќи
ги и посебните состојби  “мирувања”). Основната цел на транспортните ланци
е извршување на одредени транспортни задачи, кои ги карактеризираат
воглавно следните својства:
1. Постоење одредена количина на стока за транспорт, претовар и складирање
(квантитет на стока);
2. Постоење одредени временски рокови за појава на стока или одредени
потреби во стоката (временска промена на стоката);
3. Преместување на стоката од местото на појава (изворот) до местото на
нејзината потреба, односно, понорот (промена на местото на стоката); и
4. Вкупен трошок на време и средствата за реализација на ТПС  процесите,
мора да се минимизираат (критериум на оптималност).
Количината на стока, временските рокови, местата на појава на стоката и
постоењето на потребата за стока за решавање на транспортните проблеми се
објективно дадени величини кои произлегуваат од карактерот на процесот на
репродукција. Заедничкото дејствување на технолошките и економски фактори
условува потреба од оптимално решение на комплетниот транспортен ланец.
Постојаното или паралелно извршување на поединечните ТПС  операции кои
претставуваат парцијални решенија во рамките на транспортниот ланец, кои не
ги земаат во предвид сите аспекти на реализација на ТПС  процесите, не може
да се разгледува како единствено комплексно решение. Оптималното
организирано меѓусебно поврзување на поголем број ТПС  операции кои
квалитетно ги исполнуваат сите услови за извршување на транспортната задача,
обезбедува неопходни предуслови за реализација на оптималното решение на
транспортниот ланец. Спрема тоа, секој произволен или едностран транспортен
однос не го сочинува и транспортниот ланец. Под поимот транспортен ланец се
подразбира комплициран и добро организиран дел на протокот на материјал кој
ги исполнува сите современи барања на процесот на производство,
дистрибуција и потрошувачка.
Транспортниот ланец ги опфаќа сите операции кои се потребни за временска
и просторна промена на стоката во рамките на протокот на материјалот од
неговиот извор до местото на неговата потрошувачка. Тој не е врзан за
границите на производство на работната организација, ниту за одредени
индустриски гранки или за други структури на националното стопанство.
Техничките и експлоатациони карактеристики на средствата за работа кои
учествуваат во реализацијата на транспортниот ланец мораат да бидат
меѓусебно ускладени и усогласени (носивост, брзина на работа, одредени
димензии, транспортни капацитети итн.). Со цел сведување на минимум на

работната снага за мануелно манипулирање со стоката, потребен е висок степен
на механизација и стандардизација, а делумно или во потполност и
автоматизација на процесите.
Складиштата за стока во кои се врши промена на стоката (пакување,
составување или расклопување на товарните единици и др.) можат да
претставуваат почеток или крај на транспортниот ланец. Во случај кога во
складиштето не се вршат никакви промени на стоката, тоа е само едно место на
реализација на транспортниот ланец (една алка од ланецот).
Критериумот за економичност на транспортните ланци претставува минимум
на вкупните трошоци на време и трошоците за негова реализација. Овој трошок
треба да одговара на општествено потребните трошоци на живиот и
опредметениот труд. Вкупниот оптимум често не се остварува со собирање на
парцијалните оптимуми. Кај поедини членови (алки) на транспортниот ланец
трошоците и добивката можат да се појават во различни односи односно
сразмери.
14.1. Основни поими на транспортниот ланец
Во реализацијата на процесот за временска и просторна промена на стоката
воведени се поимите транспорт, претовар и складирање, иако за тоа сеуште не
постојат конечни и општопризнати дефиниции, но можеме да речеме дека е37:
ТРАНСПОРТ (Т): Под поимот “транспорт” се подразбира преместување на
материјалните добра (стоката) со цел промена на местата. Ова преместување
бара и соодветна промена на времињата.
СКЛАДИРАЊЕ (С): Овде се подразбира чување на материјалните добра со
цел нивните временски промени, односно временското одлагање на моментот
на потрошувачка или други операции во рамките на транспортниот ланец.
ПРЕТОВАР (П): Под поимот претовар се подразбира задвижување на
материјалните добра заради започнување или завршување на процесот на
транспорт или складирање на материјалните добра.
Постојат следните варијанти на претоварни процеси:
Т  П  Т = претовар
Т  П  С = истовар и складирање
С  П  Т = превземање од складиштето и утовар
С  П  С = прескладирање
ТПС  опрема: Техничките средства (машини, уреди, постројки, простории,
сообраќајници) за реализација на транспортно  претоварниот односно
складишен процес.
ТПС процес: Реализација на транспортен ланец или негов дел со
спроведување на Т, П односно С процеси со примена на работна снага и
соодветна опрема, вклучувајќи и извршување на помошни операции.
Надворешен транспорт (НТ): Надворешен транспорт во макротранспортниот
систем на националното стопанство. Надворешниот транспорт го остваруваат
претежно професионални транспортни претпријатија. Заради тоа на овој поим
во понатамошните излагања се додава поимот транспортен систем.

Внатрешен транспорт (УТ): Внатрешен транспортот кој се врши во јазлите на
макротранспортниот систем (индустриските и трговските работни организации,
поморските пристаништа, местата за претовар на стоката).
Стоката редовно, долг временски период, се наоѓа во состојба на транспорт
или складирање (Т или С). Оттука оваа состојба може да се разгледува како
вообичаена состојба на стоката. Претоварот (П)  претставува преоѓање од една
во друга состојба и заедно со транспортот ја сочинува динамичката компонента
на ТПС  процесот.
Треба да се укаже дека поимот транспорт се употребува во двојна смисла
односно значење. Од една страна означува промена на место, а од друга страна
се применува како одреден поим за временска и просторна промена (ТПС),
посебно во изразите како што се сообраќај, транспортен ланец, рационализација
на транспортот, транспортна задача, трошоци на транспортот итн.
Во овој труд поимот “транспорт” ќе се употребува исто така во наведената
двојна смисла. Притоа јасно ќе се укаже на неговата вистинска содржина. Во
поширока смисла, наместо поимот “транспорт” ќе се употребува поимот “ТПС”.
Во поглед на дефинирањето на суштината на транспортниот ланец кај нас
сеуште не постои никаква законска регулатива (или кодекси) со кои е утврдена
дефиницијата на транспортниот ланец. Многумина во светот и кај нас го
употребуваат овој поим со различна содржина и без негово точно дефинирање
или разграничување. Многу често како транспортен ланец се означува било кој
дел од тековите на стоката (материјалите).
Кај некои автори, во светот и кај нас, транспортниот ланец опфаќа, воглавно,
надворешен транспорт и претовар на стока. Спрема нив почетокот и
завршетокот на транспортниот ланец се наоѓа во местата за предавање на
стоката помеѓу испраќачот и примачот и транспортните средства на јавниот
сообраќај. На овој начин индустрискиот транспорт и неговата технолошка
функција се занемаруваат. Спрема овие автори, основната цел на формирање на
транспортните ланци е, во прв ред, механизацијата на процесот на претовар.
Поаѓајки од слични дефиниции, Hammer транспортните ланци ги расчленува на:
транспортни ланци за товарни единици (и тоа на палети и транспортни садови
или без палети и транспортни садови);
транспортни ланци за стока во рефузна состојба (нпр. горива, земјоделски
производи); и
транспортни ланци за останата стока (нпр. лесно расиплива стока, стока во
течна состојба, тешка и кабаста стока, ситнозрнеста и стока во прав и сл.).
Кај дефинирањето на транспортниот ланец Söltner исто така поаѓа од
надворешниот транспорт: “Под поимот транспортен ланец се подразбира
технолошки утврдено извршување на сите процеси на транспортот, претоварот
и складирањето кои на превозниот пат на предметите транспортот од
производителот до потрошувачот го спроведуваат корисниците на
транспортните услуги, како и носителите на транспортот”. Во оваа дефиниција
не се опфатени ТПС  процеси во самата организација на произведувачот и
потрошувачот.
Најмногу е разработена дефиницијата која ја утврдил Gunther:
“Транспортниот ланец е последица на взаемно (меѓусебно) ускладени постапки
на манипулирање, претовар, транспорт, складирање и проверување (помошни
работи во производството) во рамките на едно утврдено подрачје од
првобитното преземање на стоката”.

Со овие дефиниции повторно се опфаќаат сите произволни транспортни
процеси, со оглед дека “утврденото подрачје” не е доволно објаснето.
Мислиме дека ваквите дефиниции не одговараат во потполност на
карактеристиките на суштината на транспортниот ланец и дека многу автори
поимот транспортен ланец во се го поврзуваат за товарната единица.
Ако под прифатлива дефиниција на транспортниот ланец се подразбираат
низа ускладени, една по друга операции на транспортот, претоварот и
складирањето низ кои одредена стока поминува (на патот) од произведувачот
(набавувачот) до крајниот примач, гледано дека и оваа дефиниција треба
поблиску да се појасни.
Под поимот “ускладени” треба да се подразбира дека операциите во поглед
на бројот, редоследот, организацијата и средствата за работа се меѓусебно и со
предметот на работа ускладени, а со цел реализација за минимизирање на
времето и трошоците на дистрибуција.
Со изразот “одредена стока” се сака да се истакне дека стоката во текот на
реализацијата на транспортниот ланец не се менува, т.е. нема промена нпр.
препакување, образување на товарни единици, а исто така не е подложна
(изложена) на никакви квантитативни и квалитативни промени. Меѓутоа, на
стоката можат да се спроведат други операции како што се испитување, односно
проверување, мерење, обележување итн.
Со формулацијата на “патот” од испраќачот (набавувачот) се укажува на тоа
дека транспортниот ланец не мора да отпочне во одделението за отпрема, туку
многу порано, во процесот на производство, према можностите на крајот на
процесот на обработка или преработка на стоката. Исто така, транспортниот
ланец не смее да заврши во одделението за прием (влез) на стоката туку кај
“крајниот примач” спрема можностите непосредно на почетокот на последниот
процес со кој се врши промена на употребната вредност на стоката, односно во
продавниците на трговијата.
14.2. Технолошко  организациона поврзаност на транспортниот ланец
Транспортниот ланец го карактеризираат две главни обележја и тоа:
техничко  технолошко поврзување; и
организационо поврзување.
Овие две обележја истовремено го карактеризираат и разграничувањето
помеѓу транспортниот систем и подсистемот на транспортниот ланец. Техничко
 технолошкото поврзување на постапките во ланецот условува
компатибилност на системот на ангажираните технички средства.
Организационото поврзување на постапките се остварува со координација на
информациониот систем на управување, како и координација на правните и
комерцијални подрачја на работа. Транспортниот ланец е поврзан со соседните
системи, т.е. со производството и потрошувачката на добрата.
14.2.1. Основи на техничко  технолошкото поврзување на
транспортниот ланец
Успешното техничко технолошко поврзување на транспортниот ланец
условено е од:

составувањето на малите парчиња пратки во местата за претовар во големи
единици, во т.н. товарни единици. Составувањето на товарните единици
овозможува реализација на заштеда во трошоците за претовар, забрзување на
претоварот и зголемување на степенот на прегледност и контрола на
манипулирањето; и
смалувањето на големиот број составени единици стока на помал број
стандардизирани товарни единици. На овој начин се обезбедуваат неопходни
предуслови за механизирана и автоматизирана манипулација со стоката.
Основата за технолошко поврзување претставува товарна единица.
Со стандардизацијата на товарните единици се врши взаемно ускладување на
нивните димензии, носивоста и др. со транспортните и претоварни средства.
Освен тоа, стандардизацијата на товарните единици му обезбедува на
стопанството (испраќачите) неопходни предуслови за составување на товарните
единици кои се независни во однос на транспортните средства.
14.2.2. Основи на организационото поврзување на транспортниот ланец
Организационото поврзување на транспортниот ланец се карактеризира со:
координирано управување со транспортот;
координирано информирање во транспортот;
координирано транспортно право; и
координирани транспортни тарифи.
Меѓу основите на координираните системи за управување се вбројуваат
редовите на возење кои се взаемно ускладени и координирани со транспортните
капацитети (оваа алка често го ограничува транспортниот капацитет на целиот
транспортен ланец).
Различни транспортни документи условуваат примена на различни
информациони системи. Од тие причини единствениот документ во
транспортниот ланец претставува значаен предуслов за рационален процес на
превозот на добра.
Како пример за некоординирано транспортно право може да се наведе
случајот кога секоја транспортна организација одговара (јамчи) спрема
сопствените услови. При настанувањето на штета во овој случај мора претходно
да се утврдува:

кај кое транспортно средство оваа штета настанала;
дали транспортното претпријатие специјално одговара за настанатата штета;
до кој износ ова транспортно претпријатие одговара итн.
Примената на различните критериуми за формирање на тарифа има за
последица некоординирани транспортни тарифи. Во тој случај, при преминот на
стока од едно на друго транспортно средство стоката мора повторно да се
класифицира. Тоа се случува кога нпр. една транспортна организација
“тревирот” го тарифира врз основа на тарифската ставка за “текстилни влакна”,
а друга врз основа на тарифската ставка за “хемиски производи” и сл.

14.3. Битни предности и недостатоци на системот на транспортниот ланец
Транспортниот ланец овозможува реализација на следните предности:
рационализација на транспортот, која се остварува со поделба на работата и
упростување на постапките и операциите;
смалување на трошоците на претовар и работната снага и забрзување на
претоварот кое се остварува со составување на стоката во единствени
товарни единици;
подобро искористување на транспортните капацитети на транспортните
средства и лицата вработени во транспортот, што се остварува со скратување
на времето на мирување, кое е последица на брзиот претовар, како и можно
одделување на долниот строј (шасијата) од надградбата (транспортниот сад)
на возилото во патниот и железничкиот сообраќај;
голем простор за донесување диспозиција на стопанство (испраќачот на
стоката), со оглед дека многу товарни единици во голема мера се независни
во однос на изборот на транспортно средство; и
со превозот на стоката во стандардизирани товарни единици  се реализира
заштеда во трошоците за пакување, се смалуваат транспортните оштетувања,
губењето и кражбата на стоката и се ограничува климатското влијание.
Современиот транспортен ланец условува појава на следните недостатоци:
високи инвестиции за товарните единици, за специјалните транспортни и
претоварни средства, за терминалите за претовар на товарните единици и
сл.;
делумно оттргнување од сопствената автономија; и
отежната диспозиција кај врските на редовите на возење.
Како да се оствари рационален транспортен ланец?
1. системски пристап на анализата и управувањето со транспортните процеси и
ланци; и
2. технолошко проектирање и економско вреднување на конкретни транспортни
ланци и сите негови алки.
14.4. Основни задачи на стандардизација во транспортниот ланец
Стандардизацијата треба да овозможи реализација на две основни задачи:
да обезбеди компатибилност на сите битни елементи во системот на
транспортниот ланец, и
стандардизација на можните решенија на технолошките целини (нпр, стандардизација на проектирањето на терминали за претовар на товарни единици).
Стандардизацијата ги опфаќа подрачјата на:
товарни единици;

транспортни и претоварни средства (ова подрачје на работа, покрај возилата
ги опфаќа и стабилните постројки како што се на пр. терминалите за
претовар на товарни единици); и
организациите на транспортот со подсистемите на управување на
транспортот, информирање во областа на транспортот, транспортното право
и транспортната економија.
14.4.1. Прво подрачје на стандардизација
Товарни единици
Сегашната стандардизација на товарните единици ги опфака следните
делокрузи на работа:
димензии и тежина;
барања и испитувања (опити); и
манипулирање и обележување.
Меѓутоа, сеуште недостига еден основен стандард како врска за спојување
(поврзување) на различните товарни единици и како рамка за детална
стандардизација. Овој основен стандард би морал да ги опфати сите
елементарни барања во однос на товарните единици кои се ускладени со
соодветниот систем како што се:
што кај товарните единици треба да се стандардизира?
спрема кое барање треба кај стандардизацијата на една товарна единица да се
укаже на последиците од стандардизација за целиот систем на транспортниот
ланец?
како да се утврди единствен модел за површина и евентуално модел за
простор и за тежина?
основни барања во однос на точките за прицврстување и за манипулирање, во
однос на обележувањето и во однос на материјалите од кои е изработена
товарната единица; и
основни барања во однос на подрачјето на примена на товарните единици
(одвоено разгледување спрема националниот, континенталниот и
интерконтиненталниот транспорт, како и спрема поедини транспортни
средства).
Недостатокот на основниот стандард условил, посебно кај димензиите,
неразбирања и различни толкувања и ставови. Вакви несложувања и понатаму
ќе постојат поради многубројни причини. Тоа се, пред се, причини условени со
историскиот развој на националните тежини за возилата на патниот товарен
сообраќај, а некаде и железничкиот, кои тешко можат да се изменат. Меѓутоа,
со долгорочно истражување и проучување треба да се утврди еден единствен
модел за тежината на товарните единици.
Следен недостаток кај стандардизацијата на баржата за речниот сообраќај за
транспортот на бродовите  носачи на поморскиот сообраќај. На ова подрачје на
работа исто така може да се констатира дека постои тежнеење спрема кое
стандардизацијата, наместо претходно, се врши покасно. Ваквиот начин на

стандардизација често има за последица утврдување и стандардизација на
несредените елементи и средства.
14.4.2. Второ подрачје на стандардизација
Транспортни и претоварни средства и терминали
На ова подрачје на стандардизација и понатаму постојат големи недостатоци
кои, пред се се однесуваат на непостоењето на основни препораки, заради
ускладување на транспортните и претоварните средства со барањата на
транспортниот ланец.
Кога е во прашање димензионирање, положбата и организацијата на
терминалите за претовар на товарните единици, решенијата се исто така
различни. Во светот веќе постојат разработени постапки (нпр. Меѓународните
железнички унии) и препораките (нпр. компанијата “Новатранс” од Франција)
за изработка на поморски пристанишни терминали. Меѓутоа, би требало сите
сознанија од ова подрачје што порано да се обединат и на соодветен начин да се
стандардизираат. Основната цел на тоа треба да биде изработка на практично
упатство заедно со сите видови терминали за претовар на товарни единици.
Тоа е типична задача на стандардизација бидејќи во овој случај се работи за
стандардизација на задачите на технолошкото и други проектирања кои секогаш
се повторуваат. Повеќето железнички управи во светот ги опремуваат своите
терминали за претовар на товарни единици со портални дигалки на шини,
додека многу за претовар на товарни единици применуваат подвижни
(мобилни) претоварни средства со различни конструкции (манипулатори).
Анализите за трошоците и добивката покажуваат, меѓутоа, дека
комбинацијата на овие два вида претоварни средства претставува оптимално
решение. Со тоа неопходно е со стандардизацијата на критериумите за оценка
на подобноста на претоварните средства да се овозможи нивна што пореална
оценка.
Критериумите за оценка на подобноста на претоварните средства најчесто се
однесуваат на:
прашањето кои претоварни единици можат да се претоварат и сл.;
брзината на претовар;
потребата во простор; и
условите на видливост и прегледност на работниците за опслужување на
претоварните средства или површини.
Стандардизацијата на критериумите за оцена се расчленува на голем број
комплекси како што се, на пример:
кои критериуми треба да се оценат;
какво значење треба да се придава на поедини критериуми; и
како треба да се мерат поедини критериуми за оценка и др.
14.4.3. Трето подрачје на стандардизација

Иформатика
На ова подрачје на стандардизација, кое ја опфаќа организационо
информативната проблематика, постојат доста нерешени прашања. Тежиштето
на работа е стандардизација на подсистемот на информатика во областа на
транспортот. Ова, пред се, од причина што во оваа област на работа во светот се
остварени значајни научни резултати. Стандардизацијата на ова подрачје на
работа ги опфаќа воглавно следните комплекси:
основните барања кои се поставуваат во однос на информационите системи
ускладени со транспортниот ланец;
единствено означување и единствени форми на инфомации во транспортниот
ланец;
кои стандардни информации мораат да ја пратат стоката во транспортниот
ланец;
систематиката на даватели и примачи на информацијата во транспортниот
ланец (како помошно средство за работа на реализација на плански задачи во
организацијата на транспортот кои постојано се повторуваат); и
упростување на статистиката на информационите документи во
транспортниот ланец.
Постоечките
статистики
посебно
ги
карактеризира
нивната
некомпатибилност. Така, на пример, сеуште статистиките во “Hucke – pack”
транспортот на европските земји не се компатибилни. Ова, пред се, од причина
што друштвата за експлоатација на “Hucke – pack транспортот” се толкува на
многу различни начини.
Стандардизацијата на постапките за претходно оценување на количината на
транспортот во транспортниот ланец има посебно значење, а ги опфака
воглавно, следните три комплекси:
1. програмирање на целокупниот транспорт на стока помеѓу различни извори и
цели;
2. расчленување на целокупниот обем на транспорт на стока на поедини
варијанти на транспортниот ланец;
3. избор на превозни патишта доколку во еден транспортен ланец на
располагање се повеќе превозни патишта.
Кај овој подсистем транспортната економија треба првенствено да ги изучи и
стандардизира основните економски барања кои се поставуваат во однос на
транспортниот ланец. Така, на пример, едно од овие барања би можело да гласи:
рентабилитет на еден транспортен ланец не се утврдува од алка до алка на тој
ланец, туку на основа на вкупните трошоци и вкупните приходи на сите
учесници во транспортниот ланец.
Освен тоа, би требало исто така да се стандардизираат постапките за
утврдување на рентабилноста во транспортниот ланец (како помошно средство
за донесување на одлука), со кои товарните единици (палети, контенери или
возила) треба да образуваат одреден транспортен ланец или дали еден
транспортен ланец е поекономично да се реализира со директен или со
расцепкан (мешовит) транспорт.

Транспортната економија треба да ги изучи и стандардизира основните
препораки за утврдување на тарифи кои се ускладени со барањата на
транспортниот ланец. Такви основни препораки се, на пример, препораките за
национално и меѓународно израмнување на различните тарифски структури и
препораки спрема кои тарифите не се образуваат како суми од парцијалните
тарифи на поедини алки од транспортниот ланец, туку врз состојбата на пазарот
за целокупната релација на превозот.
На ист начин, кај подсистемот на транспортно право треба најпрво да се
изработат основни препораки за изработка на транспортното право, кои ќе
бидат ускладени со соодветниот транспортен ланец. Во досегашната работа кај
нас, а и во светот, не успеала стандардизацијата на транспортниот ланец како
едно поврзано функционално подрачје, иако се поаѓа од тоа дека вкупноста на
парцијалните системи еднаш, ќе овозможи стандардизација на вкупниот систем
на транспортниот ланец.
Ова е разбирливо со оглед на големиот број на учесници во транспортниот
ланец (нпр. патнички, железнички и воден сообраќај, претоварно  складишни
организации, стопанство, шпедиција, произведувачи, царински органи,
осигурувачки заводи, кредитни институции, општествено – политички заедници
итн.). Така големиот број на учесници во транспортниот ланец влијае на
тежината и сложеноста на задачата на стандардизација на ова подрачје, посебно
во поглед на ускладувањето на многубројните и многу различни интереси на
сите учесници во транспортниот ланец38. Покрај останатото, тоа е исто така
последица на фактот дека на високите школи транспортниот ланец многу малку
се изучува, имено, ако се изучува, тоа е од аспект на една дисциплина односно
од една гранка на транспортот.
Стандардизацијата на транспортниот ланец претставува за многу учесници
делумно оттргнување од сопствената автономија, но тоа може да биде за
поедини учесници од поголемо значење отколку резултаите на можната
рационализација во транспортот39.
14.5.Временска синхронизација на технологијата на
работа на учесниците во транспортниот ланец
Се поголемата специјализација на поедини стопански гранки, со секојдневно
превземање на мерки со цел рацонализација на производниот процес, врз основа
на синхронизација на работата, на подрачјето на набавка, производство и
пласман на стоката тежи кон минимизирање на трошоците за складирање и
транспорт на стоката.
Времето на транспорт и времето на складирање стојат во взаемна
функционална врска, така што висината на просечните трошоци на еден период
на складирање е функција од времето на транспортот. Со оглед дека трошоците
за складирање, покрај трошоците за простор и управа, ги сочинуваат уште и
трошоците за камати и ризикот на инвестираниот капитал, може со право да се
тврди дека со зголемување на вредноста на стоката расне и значењето на
брзината на транспортот (брзината на доставување) како важни компоненти на
квалитетот на услуги, додека со смалување на вредноста на стоката расти и
значењето на цената на транспортот како најважен параметар на конкуренција
на пазарот на транспортни услуги. Затоа со поузданото одржување на
утврдените рокови за испорака на стоката се добива повеќе на значење, па

поради тоа пречекорувањето на дадените термини често е врзано со плаќање на
големи пенали.
Покрај влијателните фактори кои се условени од набавката, производството и
продажбата, варира и значењето на времето на транспорт во зависност од
целосната стопанска ситуација.
Корисниците на транспортот се повеќе бараат, точни и навремени реализации
на транспортите, кои се условени од создавање на изменета структура на
производство и пласман на стоката. Во светот и кај нас во се поголема мера
поедини парцијални функции на економски единици се издвојуваат и
пренесуваат на просторно одвоени организациони целини односно организации.
Еден друг тренд се појавува во се поголемо “пренесување на задачите на
последната фаза на производство во фазата која претходи на производството”.
Пренесувањето е посебно изразено кај пренесувањето на функциите на
складирање од трговците на мало и завршните произведувачи на
испорачателите и трговците посредници. Ова издвојување на парцијалните
процеси од производството и пренесување на просторно издвоени единици,
како и пренесување на функциите на складирање на испорачателите и трговците
 посредници, им поставува на носителите на транспортот, во поглед на
редовитоста и поузданоста на транспортот, се поголеми барања. Во случај кога
мора да се обезбеди редовен тек на материјали во процесот на производство и
редовно снабдување на трговијата со соодветни производи, одговорноста на
носителите на транспортот за брзината, редовитоста и поузданоста на превозот
постанува со тоа се поголема.
Интегралниот транспорт сфатен и реализиран како програмиран транспортен
систем односно транспортен ланец “од врата до врата”, со учество на голем број
транспортни средства и единствени стандардизирани товарни единици, условен
е со точно усогласување на времето на транспорт на поедини услуги и
одржување на одговорни времиња на сите учесници. Затоа редовитоста и
поузданоста, како компоненти на квалитет, треба да се разгледуваат во тесна
врска со времето на транспорт. Еден програмиран тек на стока (нпр. единица на
контенерскиот транспорт) може да се оствари само со прецизна синхронизација
на работата на сите учесници во транспортниот ланец.
Секое отстапување од утврдените редови на возење, посебно кај
прекуморските превози (редот на возење на бродовите), води кон нередовна
испорака на товарните единици и има, покрај пречки во внатрешноста на
целокупниот транспортен ланец, влијание на создавање на тесни грла во
транспортот и проблеми на подрачјето на набавка, производство и продажба,
како и целокупниот процес на реализација на транспортните услуги.
Зборувајќи за редовитоста и поузданоста во железничкиот транспорт како
елементи на комерцијалниот успех, генералниот директор на “Interkontenera”
Flechon вели:
“ Досегашните истражувања на пазарите и стекнатите искуства покажале
дека на подрачјето на транспортот на контенери, веројатно многу повеќе
отколку кај било кој друг вид на превоз, квалитетот на понудата на
услугите, т.е. пред се точноста односно поузданоста на транспортот многу
повеќе отколку брзината на транспортот претставува одлучувачки фактор за
реализација на комерцијалниот успех...”
Корисниците тешко ги прифаќаат честите неуредности на железничките
услуги. Тешкотијата во железничкиот транспорт се состои во тоа што постојат

разлики помеѓу понудените и вистински извршените транспортни услуги. Такви
разлики се појавуваат, на пример, кај планирањето на редовите на возење на
возовите за меѓународен сообраќај (LIM, TEEM и TEC редови на возење) и
вистинското извршување на тој вид на возење. “Овие меѓународни товарни
редови на возење сочинуваат во извесна смисла “каталог” од понуди на услуги
на железничкиот товарен сообраќај. Со тоа корисниците на превоз с# повеќе
реагираат кога извршената услуга не одговара на услугите од тој “каталог”.
Железничките управи се во потполност свесни за значењето на ова проблем40”.
Еден од значајните предуслови за подобрување на квалитетот на услуги на
железничкиот транспорт претставува и смалувањето на задржување при
извршувањето на царинските формалности при преминот на граници.
Најголем ризик кај инвестициите во рамките на целокупниот транспортен
ланец, покрај поморските пристаништа, носат поморските друштва. Со тоа тие
настојуваат своите превози да ги доверат на партнерите кои се во состојба да го
гарантираат враќањето на нивните различни товарни единици (првенствено
контенерите) во точно утврдено време и кои со тоа им овозможуваат подобро
искористување на товарниот простор на многу скапите бродови и ги смалуваат
трошоците на празни возења условени од неизвршувањето на утврдениот ред на
возење.
Временската синхронизација на работата на поедини носители на
транспортот, чие значење се зголемува со интензитетот на бројот на средства,
добива уште поголемо значење за поморските друштва во случај кога нивната
меѓусебна конкуренција не се ограничува  како до сега  само на поморскиот
транспорт, туку се проширува на целокупниот транспортен ланец.
Квалитетот на почетниот и завршниот транспорт, најчесто во рамките на
ланецот на контенеризација, претставува во овој случај, релевантен фактор на
конкуренција во сопствената понуда на поморските друштва.
Гледано од општ аспект, компонентите на квалитет кај носителите на
внатрешниот копнен транспорт варираат, како што тоа веќе во претходната
анализа е речено, во зависност од различни влијателни фактори. Тие се
условени, од една страна, од технолошкото и организационото ниво, а од друга,
од техничките неуредности и недостатоци на секој од нив. Општо земено,
најголем степен на редовност и сигурност на транспортот може да се оствари во
железничкиот транспорт кој се заснова на утврден ред на возење. Во споредба
со “традиционалниот” железнички товарен сообраќај, неуредностите во рамките
на интегралниот транспорт можат значително да се смалат.
Факторите кои влијаат на редовноста и поузданоста на патниот товарен
сообраќај во прв ред се однесуваат на опасноста од несреќа, степенот на
сигурност на техничките средства, обученоста на лицето кое врши операции на
опслужување, а во меѓународниот сообраќај на времето на задржување на
границите.
Кај споредбата на факторите кои влијаат на редовитоста и сигурноста на
транспортот на поедини носители (видови) на транспорт, утврдено е дека
неуредностите најмногу се во водниот сообраќај. Тие се, од една страна,
последица на закаснувањата кои ги предизвикува мразот, маглата, високиот и
нискиот водостој на реките, а од друга страна, резултат на неуредностите кои се
условени од недостатоците во организацијата на работа во пристаништата. Овие
неуредности можат во голема мера да се спречат во рамките на интегралниот
транспортен ланец со подобрување на мерките на кооперација и организација
помеѓу поморските линии за транспорт на контенери и другите единици на

интегралниот транспорт и поморските пристаништа. На тој начин возможно е,
во голем обем, да се спречат губитоците на време до кои доаѓа во рамките на
традиционалниот сообраќај и однапред не можат да се пресметаат.
Со квантифицирање на временските отстапувања од утврдените редови на
возење на поедини носители на внатрешниот транспорт утврдени се големи
разлики. Во тој поглед може да се утврди дека железницата, посебно кај
транспортот на контенери помеѓу сообраќајните јазли, има најдобри услови да
обезбеди најголем степен на сигурност на извршувањето на услугите, додека кај
речниот сообраќај тоа не е во можност. Неможноста за обезбедување уреден и
сигурен транспорт претставува, посматрана од аспект на корисникот на превоз,
компонента на квалитет која ја влошува конкурентската положба на речното
бродарство.
Со оглед дека кај транспортот на товарни единици на интегралниот
транспорт времињата за утовар и истовар на поморските бродови се релативно
кратки, компонентите на закаснување во речниот сообраќај добиваат во однос
на традиционалниот транспорт уште поголемо значење, посебно кога
корисникот на превозот, покрај евентуалните вообичаени казни при
неблаговремената испорака на стоката, плаќа и зголемени трошоци за попатно
складирање на стоката.
Покрај брзината на превозот и синхронизацијата на работа на учесниците во
транспортниот ланец, сигурноста на транспортот и манипулирањето со товарот
претставуваат, во рамките на целокупниот транспортен ланец, многу значајни
компоненти на квалитетот. Нивната вредност во голема мера зависи од
афинитетите на стоката која се превезува41.
Употребата на контенери, а со тоа и условувањето на минимизирање на
непожелното поместување на стоката (кај прописно сложување на стоката во
контенери), остварен е голем степен на осигурување на стоката од оштетување.
Така истовремено се искористени сите предности кои произлегуваат од оваа
компонента на директниот транспорт “од врата до врата” во однос на
мешовитиот транспорт.
14.6.Технолошко  економска суштина и проблеми
за реализација на транспортниот ланец
Транспортниот ланец претставува интегриран хронолошки ред на сите
поедини процеси кои се неопходни при превозот на материјални добра од
произведувачот до потрошувачот, при што технолошката поврзаност на
членовите од ланецот е средена во единствен процес на промени во времето и
просторот, со што се постигнуваат високи ефекти. Од ова произлегува дека
основната цел на транспортниот ланец  е превоз на стока “од врата до врата”
со користење на еден или повеќе видови на транспорт при минимизација на
трошоците за превоз, складирање и утоварно – истоварна манипулација и нивна
технолошка интеграција.
Во некои земји транспортните ланци така се реализираат, при што поради
своето значење се наречени дистрибуциони системи (Италија). Од поедини
трудови во СР Гермаинја и САД може да се воочи и делумно друго сфакање за
транспортниот ланец, кое се однесува само на превозот на стока од местото на
отпрема до одреденото место, вклучувајки го и решението на проблемот за
претовар на стоката.

Потребната поврзаност на поедини процеси на превоз, транспорт,
манипулација и складирање може да се обезбеди со примена на цела низа мерки
(предуслови за формирање ланци), од кои најважни се следните:
користење на стандардизирани единици на товар кои можат да се
превезуваат со сите видови транспорт;
максимално искористување на механизацијата за претоварни работи;
поедноставување на превозните документации и користење на единствени
тарифни услови;
кооперација на работата кај транспортните и другите организации во духот
за потребата на интегралниот превозен систем; и
создавање услови за рационална организација на работата во вкупната
дистрибуција на стока.
Вака взаемно ускладените мерки за забрзување и подобрување на квалитетот
на дистрибуција на стоката од произведувачот до потрошувачот овозможуваат
реализација на дефинирани транспортни ланци.
Создавањето на транспортен ланец оправдано е само кога со тоа се
постигнуваат поголеми економски ефекти отколку кај класичните облици на
превоз. Овде се подразбира дека поедини алки на ланецот можат да бидат и со
поголеми трошоци, но тоа зголемување се компензира со заштедите кај другите
алки на истиот ланец.
За да би се обезбедила кооперација, односно функционирање на
транспортниот ланец и поедини алки на ланецот, треба да се провери цела низа
на критериуми, врски и односи (потребни услови за формирање на ланецот).
Во центарот на вниманието треба да биде првенствено:

точно утврдување и ускладување на можните транспортни комбинации врз
основа на нивните квалитативни предности и познатиот начин на
вреднување;
избор на најпогодна варијанта и координација на интересите на разни
транспорни претпријатија со максимално почитување на соодветните
временски и локални промени;
усогласување на функциите на јавниот и индустрискиот транспорт посебно
при складирањето и утоварно  истоварните манипулации;
обезбедување на потребни капацитети на поедини алки на транспортниот
ланец;
обезбедување на брзи, рационални текови на стоката без прекини во
процесот; и
користење на најмодерни унифицирани технички средства на транспорт,
манипулацијата со материјалот, складирањето и техничката амбалажа на
целиот ланец и др.
На основа на досегашните искуства, осетливи места на транспортниот ланец
се допирните точки, на пример: помеѓу индустрискиот транспорт и
надворешниот транспорт, при спојување на средства на поедини видови
транспорт, како и при поврзување на складишните процеси во транспортниот
ланец

Со решавањето на техничките, технолошките и организационите проблеми
кои се појавуваат во тие допирни точки се создаваат соодветни услови за
реализација на транспортниот ланец.
Потребни решенија во рамките на транспортниот ланец
За да транспортните ланци и нивни поедини алки што подобро би се
организирале, треба да се респектираат и основните квалитативни барања на
овие ланци. Од тоа гледиште треба да се решат следните проблеми:
безбедност на превозот на стока;
гарантирање на потребната брзина на превоз (рок на доставување);
избор на економски најпогодниот начин на транспорт врз принципот на
кооперација на сите учесници во ланецот;
пратење на трошоците со цел споредување на ефектите, кога поедини
операции на превоз можат да ги извршат различни видови на транспорт или
повеќе транспортни претпријатија; и
рационализација на манипулирањето, пакувањето и складирањето на стоката
и користење на погодни превозни единици на товар (палети и контенери).
Истовремено треба да се имаат во предвид законитостите на распределба на
превозната работа. Покрај овие основни барања кои претставуваат база на сите
одлуки, постојат уште низа влијателни фактори од квалитативен и
квантитативен карактер, кои не мораат веднаш да се појават, но сепак го
комплицираат развојот и формирањето на транспортните ланци. Се работи,
имено, за:
обемот на текови на стока, нивната насока и превозниот пат, нивната
парност или непарност (т.н. насочна рамнотежа или нерамнотежа во поглед
на количината на стоката за превоз);
условите за собирни пратки и можности за концентрација на транспортот;
физичкиот карактер на стоката за превоз и нејзините превозно  технички
карактеристики, осетливост, размери односно технолошко  економски
барања на стоката за транспорт;
техничките параметри
на транспортните, превозните средства,
механизацијата, за утоварната зафатливост и нивна прилагодливост на
видовите на стока која се превезува, како и за нивните особини од гледиште
на утоварните операции;
применетиот начин на пакување, трајноста на амбалажата (стандардизирана,
повратна или неповратна амбалажа) и нејзиното влијание на безбедноста на
манипулирање и формирање на поголеми товарни единици;
утоварните манипулации и нивното влијание на видот на стока која се
превезува; и
начинот на складирање на стока и сл.

15.ТЕХНОЛОШКА СУШТИНА И ФУНКЦИИ НА ТОВАРНИТЕ
ЕДИНИЦИ ВО СИСТЕМОТ НА ДИСТРИБУЦИЈА НА ДОБРА
Товарната единица била и останала копје на технолошката револуција во
современата технологија на транспорт, односно револуцијата во развојот на
интегралните системи на транспорт. Идеална товарна единица во технолошка
смисла треба, кога е тоа можно, да го задоволи основниот услов дека е:
производствена единица = единицата на пакување = товарна единица =
отпремна единица = транспортна единица = логистичка единица.
Со анализата на технолошката функција на транспортот се доаѓа до заклучок
дека товарната единица претставува резултанта на две тесно испреплетени и
функционално меѓусебно поврзани активности и тоа:

од една страна, превоз или патување во вистинска смисла на зборот, а
од друга страна, операцијата на утовар и истовар, складирање,
прицврстување или
распакување на стоката која се превезува.
Анализите на трошоците на транспортот покажуваат дека во вкупните
трошоци на транспортот, учеството на трошоците на чистиот превоз е помало
од трошоците за манипулирање, што е посебно изразено на кратки растојанија
на превоз.
Кај поморските превози трошоците на движење на модерен товарен брод во
просек изнесуваат околу 40 % од бруто  возарината, дури и на најдолгите
релации. Со ова учество се опфатени трошоците на капитал, осигурување,
одржување и гориво, како и личните доходи на посадата на бродот.
Во патниот товарен сообраќај во Европа утврдено е дека учеството на чисто
време на возење не преминува 30 % до 40 % од целокупното време за превоз, а
кај железницата ова време изнесува околу 20 %. Преостанатото време се
однесува на претовар, царинска манипулација и разни техничко  технолошки
задржувања (чекања) во текот на процесот на превоз. Врз основа на некои
студии кај нас и во светот, докажано е дека просечната вредност на трошоците
на чистиот превоз на потрошни добра, на просечен пат од превозот, изнесува
околу 31 % од вкупните трошоци на транспортот, додека трошоците на
манипулирање и складирање изнесуваат околу 69 %. Слични односи постојат и
кај останатите средства (гранки на транспортот). Со тоа со право може да се
тврди дека учеството на трошоците кај чистиот превоз во вкупните трошоци на
транспорт е релативно незначително и со тоа помалку се исплатува
концентрацијата на работа за рационализација на овој дел од транспортниот
процес.
Наспроти тоа, учеството на трошоците за манипулирање со стоката е
релативно високо, посебно на кратки релации на превоз.
Основната филозофија на технологијата на интегралниот (комбиниран)
транспорт се заснова на заедничките интереси на учесниците во транспортниот
ланец, кои се реализираат благодарение на комплементарноста на
транспортните средства и користењето на соодветните стандардизирани
товарни единици како интеграми на ланецот. Би било неоправдано тврдењето
дека товарната единица претставува потполно нов поим. Идејата за неа
настанала многу порано.

Товарната единица претставува конкретно средство кое овозможува
надминување многу тешкотии во технологијата на одвивање на процесот на
транспорт и значаен инструмент е новата сообраќајно  транспортната
филозофија.

16.

СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ

ЦЕНТРИ

(СТЦ)

КАКО

ПОТСИСТЕМИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ВЕРИГИ
Меѓународната

поделба

на

трудот,

децентрализацијата

и

просторната дисперзија на индустриското производство, интензивниот
развој на индустриските и потрошувачки центри, различноста помеѓу
селската и урбаната структура, претставуваат карактеристични форми
на современата цивилизација и генератори на нови потреби за стоковен
транспорт. Токовите на стока во милиони и милијарди тони ги
транзитираат регионалните, националните и меѓународните простори.
Стоковните токови се последица на постојаниот пораст на просторните,
временските

и

количинските

трансформации

во

непрекината

променливост на активностите на пакување, товарење, транспорт,
складирање,
испорака,

повторен

итн.

Сите

претовар,

транспорт,

активности

на

растовар,

просторната,

складирање,
временската,

квалитативната и квантитативната трансформација на стоковните
токови предизвикуваат енормно високи трошоци на работење, материјал,
енергија, транспортни трошоци, манипулативна штета, големи трошоци
на ангажиран капитал, итн. Носители на реализацијата на стоковните
токови се логистичките вериги и логистичките системи.
Овие две подрачја се истражуваат и анализираат во поглед на можноста
за нивна рационализација, позабрзан проток на стоките, зголемување на
ефикасноста на логистичките системи, хармонизација на логистичките процеси
и кооперација на учесниците во логистичките вериги. Логистичките центри како
идеја и реална форма егзистираат повеќе децении, меѓутоа нивните основачи,
функцијата, структурата и развојните цели, со текот на времето добиваат
различен облик во терминолошки и технолошки аспект, како според име, така и
според функција.

16.1. СУШТИНСКИ

РАЗЛИКИ

ВО

МОДЕЛИТЕ

НА

СТОКОВНО-

ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Денес, во нашата научна, стручна и стопанска јавност преовладуваат
термините: стоковни терминали, стоковни станици, дистрибутивни центри,
карго терминали, стоковни дистрибутивни центри, стоковно-транспортни
центри, итн. Спектарот од терминолошки називи се проширува и со термините
патни, железнички, пристанишни, со цел попрецизно дефинирање на нивната
припадност во поедините гранки на сообраќајот. Што во суштина претставува
заедничко, а што различно за овие логистички центри?
Заедничките обележја имаат доминантна улога и влијание врз свеста на
многуте стопанственици и стручњаци кои се занимаваат со оваа проблематика.
Така, суштинските разлики, посебно кога е во прашање стоковно-транспортниот
центар (СТЦ), не се третирале посебно и истите не биле прифаќани. Заеднички
се следните активности: прифаќање на транспортните средства, растовар,
натовар, претовар, складирање, подготовка и обработка на придружната
транспортна документација, што во суштина претставуваат логистички
активности и што на овие места каде што настанува пресретнување на
стоковните и транспортни токови им дава заедничко обележје под името
логистички центри. Во практиката ретко се сретнуваат терминали и центри во
кои постои само еден вид транспорт, без разлика на нивното име - патен или
железнички терминал. Во секојдневната практика тие претставуваат регионални
дистрибутивни центри, односно складови за испорака на стоки во трговските и
индустриските претпријатија, или патни терминали со посебна функција царинење во транзит. Суштинските разлики на моделот на логистичките центри
се согледува во следното:


основачи, сопственици, корисници;



структура и големина на логистичките и придружните функции;



доминантна технолошка функција во дистрибутивните канали;



локација и просторно технолошка поврзаност со поедините видови
транспорт.

Основачи и корисници на стоковно-дистрибутивните центри, во најголем
број на случаи се трговските и индустриските претпријатија, кои под тоа име

располагаат со складови за испорака на производите на крајните корисници на
подрачјето на урбаната средина. Сопствениците на стоката се основачи, а
стоковно- дистрибутивниот центар ја извршува функцијата на маркетинг
логистика (складирање, пакување, реализација на нарачките, сортирање и
транспорт ). Може да се каже дека стоковно-дистрибутивните центри сите
логистички активности ги извршуваат со сопствени средства и за сопствени
потреби. Приемот и испраќањето на стоката од стоковно-дистрибутивните
центри во повеќето случаи се извршува со патниот сообраќај, од причини што
овие центри се најчесто лоцирани во потесните градски подрачја, што ја
отежнува технолошката поврзаност со инфраструктурата на останатите видови
сообраќај.
СТЦ

претставуваат

модел

на

логистички

центри

на

шпедитерските претпријатија. Палетата на логистички услуги е во
содејство со целокупните услуги што шпедицијата ги дава во внатрешниот
и

меѓународниот

транспорт.

Сопствениците

на

стоковно-

дистрибутивните центри, според правило, не се сопственици на стоката
којашто во центарот се складира, сортира, пакува, подготвува за
испраќање, во смисла на формирање на товарна единица и подготовка на
придружна документација. Просторно, овие објекти се лоцираат во
непосредна близина на стоковните терминали на сите видови транспорт,
на гранични премини и на магистрални сообраќајници. Оваа форма на
концентрација на логистичките активности на шпедитерската дејност во
нашата земја не го достигна во целост обликот (структурата и степенот
на

концентрација

на

активности),

кои

го

имаат

дистрибутивните центри во земјите од западна Европа.

стоковно-

Табела16.1: Основни фактори на разграничување на логистичките центри
Фактори на
разграничување
на моделите на
логистичките

СТОКОВНО

СТОКОВНИ

ДИСТРИБУТИВЕН

ДИСТРИБУТИВЕН

СТАНИЦИ, КАРГО

ЦЕНТАР

ЦЕНТАР

ТЕРМИНАЛИ

СТЦ

центри
ОСОВАЧИ
СОПСТВЕНИЦИ

Трговски и

Општински и

угостителски

Шпедитерски

Транспортни

градски управи,

претпријатија

претпријатија

претпријатија

регионални и
градски комори

СТРУКТУРА И ОБЕМ
НА ЛОГИСТИЧКИТЕ
ФУНКЦИИ

Основни функции

Основни

Комплексна

Основни функции

на маркетинг

логистички

логистичка

на маркетинг

логистика и

функции

понуда и

логистика

придружни услуги

(претовар,

реализација на

од шпедитерската

складирање, итн.)

интегрирани

дејност

логистички
вериги

ЛОКАЦИЈА ВО
ОДНОС НА
СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

Технолошка и

Во најголемиот

просторна

број случаи,

неповрзаност со

покрај

Во сообраќајно

транспортни јазли

транспортни јазли

транспортни јазли

транспортни јазли

и магистрални

и магистрални

и магистрални

сообраќајници

сообраќајници

Широка
ЛОКАЦИЈА ВО
ОДНОС НА
УРБАНАТА

На сообраќајно

сообраќајници

Во зависност од

дисперзија од

На периферијата

локацијата на

На периферијата

најтесните

на градовите и во

станицата - од

на градовите и во

СРЕДИНА И

градски подрачја

близина на

централните до

близина на

ИНДУСТРИСКИТЕ

до периферните

индустриските

вон градските

индустриските

КОМПЛЕКСИ

урбани средини

зони

подрачја

зони

Присутни се,

Различни степени

Многу слаби,

меѓутоа без

на интеграција и

речиси да не се

изразена

Речиси да не се

кооперација на

КОРИСНИЦИТЕ НА

присутни

компонента на

присутни

сите учесници во

ЛОГИСТИЧКИ

кооперативни

интегративна

логистичката

УСЛУГИ

врски

кооперација

верига

СТЕПЕН НА
КООПЕРАЦИЈА НА
НОСИТЕЛИТЕ И

Во давањето на услуга во подрачјето на меѓународната и внатрешната
шпедиција присутен е тренд на испраќачот и примачот на стоката да му се
понуди комплетен пакет на услуги којшто го покрива целокупното подрачје на
маркетинг логистиката. Главни носители на овие активности се системите од
стоковно-дистрибутивни центри, лоцирани на периферијата од урбаните
средини и во непосредна близина на самите индустриски зони. Привлекувањето
на поголем број корисници, често со ист вид на стока, овозможува собирање на
стоковните токови во просторот и времето, и на тој начин шпедитерите, преку
стоковно-дистрибутивните центри. им обезбедуваат на корисниците подобар
квалитет и пониска цена на услугите.
Стоковните станици, стоковните терминали (карго центри) претставуваат
модел на претоварно-складишни функции на поедини видови транспорт.
Класификацијата според структурата, големината, функцијата, намената,
специјализацијата за одредена стока и одредени товарни единици (пример
контејнерски терминал и hucke-pack терминал), ни укажува на широкиот
спектар и значење на овие пунктови за рационална реализација на
транспортните вериги. Традиционално се ориентирани на давање на основни
логистички услуги во сегментот на претовар и складирање на стоката која
преминува од еден во друг вид транспорт. Основачи на овие центри се
транспортните претпријатија. Досегашниот развој на овие транспортни јазли ги
карактеризираше слабата поврзаност и кооперативност со корисниците, што
резултира со неадекватна и неквалитетна палета на услуги. Ниското ниво на
технологија и квалитет на услугите, отсуството на интегрирани кооперативни
врски на овие терминали со останатите носители и корисници на логистички
услуги, влијаеше на пренасочување на стоковните токови и прераспределба
помеѓу поедини видови транспорт. Така, корисниците почесто се определуваат
за директен патен транспорт и зголемени патни трошоци, отколку за
комбиниран транспорт, кој, имајќи ја предвид технологијата на претоварните
јазли, го забавува протокот на стоката. Најголем степен на развој на
транспортните јазли во светот е достигнат во рамките на терминалите на
интегралниот транспорт, со концепција за давање на комплетна интегрална и
кооперативна транспортна услуга на целото подрачје на движење на стоката од
производната лента до крајниот корисник.

Големите стопански региони, индустриските зони и големите урбани
средини, отсекогаш претставувале значајни влезно-излезни токови на стока и
нивна трансформација од макро во микро дистрибуција и обратно. На местата
на пресретнување на макро и микро дистрибуцијата, денес се поставуваат сè
построги барања за кохерентни логистички услуги. На овие барања најмногу
одговара формата изразена преку СТЦ како најкомплексен облик на логистички
центар.
СТЦ

претставува

конгломерат

на

независни

претпријатија

концентрирани на едно место со цел обединување на сите битни логистички и
придружни дејности. Ефектот на меѓусебното поврзување се остварува на тој
начин, што понудувачите на услуга и корисниците на СТЦ се физички присутни
на една локација, најчесто на периферијата од градот или покрај големите
индустриски зони. СТЦ е според структурата и големината најголем логистички
центар, и во својот состав може да ги има сите претходно спомнати форми на
дистрибутивни центри, стоковно-дистрибутивни центри, терминали за разни
видови транспорт, како и претпријатија што се занимаваат со локален и
далечински патен транспорт, шпедитерски организации, претпријатија за
складирање

на

стока,

царински

зони,

увозно-извозни

претпријатија,

претпријатија за давање на логистичка поддршка, берза на логистички услуги,
претпријатија за давање на угостителски, туристички и останати други
придружни услуги. Неспорно е дека СТЦ овозможуваат технолошки и
економски оправдан премин од еден во друг вид транспорт и рационална
распределба на транспортната работа помеѓу различните видови транспорт во
макродистрибуцијата. Развојот на мрежата од СТЦ на национален и
меѓународен план пртставува предуслов за оптимизација на транспортните и
логистички вериги. Со постанокот и развојот на СТЦ повеќестепено се
остваруваат целите на сообраќајната политика на една земја, целите на
урбанизација, целите на регионалниот стопански развој, како и целите за
заштита и унапредување на човековата работна и животна средина.
Креатори на СТЦ се општинските власти, регионалните и градските
стопански комори, затоа што развојните цели на стоковно-транспортните
центри на едно подрачје се од пошироко стопанско и општествено значење. Со
цел да се растовари градскиот сообраќај и да се заштити животната средина,

СТЦ се лоцираат надвор од населени места и се потпираат на веќе постојните
инфраструктурни објекти, достапни за сите видови транспорт.
Оценувањето на конкретни инвестициски програми за развој и изградба
на СТЦ на подрачјето на големите агломерации, подразбира дека носителите на
одлучувањето и потенцијалните инвеститори мораат да имаат дефинирано
развојни цели. Целите претставуваат потребни премиси во моделот за
стратегиско и оперативно одлучување, на чија основа се развиваат критериуми
и утврдуваат релевантни оцени за и против развојот на СТЦ. Поаѓајќи од тоа
дека во еден СТЦ, како металогистички систем во рамките на којшто
кооперираат транспортните, шпедитерските, трговските, индустриските и
останатите услужни претпријатија и дека мрежата на СТЦ претставува
макрологистички систем од битно значење за стопанскиот развој на една
национална средина, очигледно дека станува збор за комплексни и многубројни
цели на различни групи. Со развојот на СТЦ и нивното поврзување во
единствена мрежа на заокружен национален простор се создава можност за
задоволување на поширок збир на цели од различни интересни групи,
почнувајќи од државните, регионалните, општинските и градските власти, па
завршувајќи со носителите и реализаторите на транспортните услуги.
Развојните цели на СТЦ се:


Рационално и економски оправдано инвестирање во сообраќајната
инфраструктура на сите видови транспорт;



Оптимална прераспределба на транспортната работа помеѓу поедини
видови транспорт;



Регулација на транспортната понуда и побарувачка по пат на
координација на целокупниот транспортен пазар на една држава;



Намалување и рационално користење на енергетскиот патенцијал;



Подобро искористување на транспортните средства и системи по пат на
координирано издавање на диспозиција за далечински и локален превоз;



Проширување на пазарот за носителите на транспортни и логистички
услуги со зголемен степен на рентабилност;



Побрз развој на современи технологии на интегралниот транспорт со
воспоставување

на

економски,

технолошки

и

организациско

кооперативни врски помеѓу сите учесници во транспортната верига;



Растоварување на градските подрачја од транзитните токови и
намалување на сообраќајот со подобро снабдување на урбаните средини;



Намалување на аерозагадувањето;



Намалување на сообраќајната бучава;



Намалување на времето на дистрибуција и транспорт;



Намалување на врзаниот капитал во логистичките системи;



Намалување на вкупните трошоци на дистрибуција, логистика и нивното
учество во вкупните трошоци на производот, со што се зголемува
конкурентноста на производите на пазарот;



Намалување на вкупните инвестиции во логистичките системи, преку
рационално

инвестирање

на

концентрација

и

кооперација

на

активностите;


Намалување на ризикот од инвестирање во логистичките системи;



Можност за давање на комплетни и комплексни логистички услуги;



Создавање на предуслови за технолошки квалитетно вклучување во
меѓународниот транспортен систем;



итн.
На повисок степен на апстракција, присутен е хиерархискиот модел на

целите на СТЦ содржани во трите интересни групи: државата, носителите на
транспорт и корисниците на транспортот и логистичките услуги.
Хиерархискиот модел на структурата на целите е развиен на повеќе
нивоа, почнувајќи од носителите на одлучување, нивните функции до главните
цели. Задржувањето на ова хиерархиско ниво овозможува согледување на
општите интереси на сите релевантни носители на одлучување.
Државата и нејзините регионални и локални институции на управување,
како што се општините, задолжени се за развој на целокупното национално
стопанство и регулација на транспортниот пазар. Регулирањето на односите на
транспортниот пазар подразбира контролирана организација на конкуренцијата
и рационална поделба на работата помеѓу носителите на патниот, железничкиот
и останатиот транспорт. Постоји лепеза на државни мерки со кои може да се
регулираат односите на транспортниот пазар, почнувајќи од законско правните
норми,

тарифната

политика,

организационите

решенија,

технолошко-

транспортните решенија, економските мерки итн. Развојот на мрежата од СТЦ

претставува еден од облиците на рационализација на токовите на националното
стопанство и рационална поделба помеѓу носителите на транспортните услуги.
Секој носител на транспортот, во рамките на специфичните задачи, а во
согласност со своите технолошкоекономски погодности, презема дел од
транспортната верига и заедно со другите носители учествува во реализација на
стоковните токови.
Со други зборови, СТЦ претставува инструмент за координирање и
распределба на транспортната работа помеѓу носителите на транспортните
услуги во рамките на кои истите кооперативно настапуваат и вршат
експлоатација на своите специфични производствени способности. Со
изградбата на СТЦ се создаваат услови за просторно централизирана понуда на
сите носители на транспортот, кои независно од конкуренцијата ќе обезбедат
неопходни предуслови за понатамошно јакнеење на кооперацијата во рамките
на носителите на транспорт.
СТЦ

претставуваат

почетно,

завршни

и

транзитни

јазли

на

транспортниот сообраќаен систем, лоцирани на периферијата на градските
агломерации, вршат функција на поврзување и интегрирање на сообраќајната
инфраструктура на патниот, железничкиот и останатите видови сообраќај. Тоа
се

инфраструктурни

сообраќајни

транспортни

јазли

коишто

создаваат

предуслови за ефикасно синхронизирање и искористување на сообраќајната
инфраструктура и расположливите сообраќајни средства на пазарот на
транспортните услуги, при што како краен ефект имаме намалување на
трошоците, задушеноста на сообраќајот, подобрување на протокот во
сообраќајот, намалување на трошоците на експлоатација на сообраќајната
инфраструктура и сообраќајните средства, укинување на главните причини за
сообраќајни незгоди итн.
Во догледно време не се предвидува супституција на нафтата и
нафтените деривати како носители на енергијата на подрачјето на сообраќајот и
транспортот. Со формрањето на СТЦ напомнавме дека доаѓа до рационална
распределба на транспортната работа помеѓу поедини видови транспорт. За
одреден вид стока, правец и растојание на превоз во услови на постоење на
мрежа од стоковно-транспортни центри и развој на современи технологии на
транспорт, имајќи ги предвид можностите за временско и просторно собирање
на токовите, железничкиот транспорт може да преземе од патниот транспорт

еден дел за превоз на стоки на подалечни релации. Специфичната потрошувачка
според единица на транспортна работа, носители и облици на технологија во
локалниот и далечинскиот транспорт претставува место за рационализација во
услови на користење на погодностите што ги дава мрежата од СТЦ.
Табела 16.2: Специфична потрошувачка на енергија во локалниот и
далечинскиот транспорт во зависност од технологијата на транспортирање на
стоката141)
А-ЛОКАЛЕНТРАНСПОРТ

Б - ДАЛЕЧИНСКИ ТРАНСПОРТ

В - ЛОКАЛЕН ТРАНСПОРТ



камион 2,5 т. (2210 wh/tkm)



камион 7,5 т. (860 wh/tkm)



камион 2,5 т. (2210 wh/tkm)



камион 5,3 - 7,5 т. (870)



камион 16 т. (530)



камион 5,3 - 7,5 т. (870)



камион 16 т. (630)



влекач со седл. прико. (300-325)



камион 16 т. (630)



товарен воз ел. влеча (110-150)



железнич. елек. влеча (90-110)



товарен воз ел. влеча (110-150)



товарен воз диз. влеча (86-140)



железнич. дизел влеча (69-103)



товарен воз диз. влеча (86-140)



речен сообраќај
-

спротиводно ( 95-125)

-

низводно (38-50)

-

каналско возење (65-78)

контејнерски транспорт
-

речен, патен
спротиводно (210-250)

-

речен, патен
низводно (87-130)

-

железн, друмски (210-850)

hucke-pack (240-260)
hucke-pack,

подвижни

авто

патишта (260-280)

ПРОСТОР НА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА И СОБИРАЊЕ НА ТРАНСПОРТНАТА РАБОТА

Во функција на изработка на модел на одлучување за насочување на
логистичките вериги на СТЦ, во наредните поглавја на овој труд ќе се пристапи
кон развој на целите на пониско хиерархиско ниво. На тој начин ќе се
конкретизираат критериумите на целите, односно ќе се овозможи нивна
мерливост во функција на вреднување на алтернативни логистички вериги и
поддршка за стратешко и оперативно одлучување.
141

Trees Ronald, Das Gueterverkehrszentrum als infrastrukturelle Schnittstelle des Gueterverkehrs,
Verkehrs-Verlag J. Fischer, Duesseldorf, 2000

16.2.

ФУНКЦИИ НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Стоковно-транспортните центри претставуваат места на прекршување на

токовите од макро и микро дистрибуцијата, па во таа смисла се остваруваат сите
четири можни комбинации на стоковите токови изразени преку функциите на
центарот:


МАКРО - МИКРО со дистрибутивна функција;



МИКРО - МАКРО со собирна функција;



МАКРО - МАКРО со функција на транзит;



МИКРО - МИКРО со собирно дистрибутивна функција;
Потесната и пошироката зона на СТЦ претставува променлива величина

и во најголема мерка зависи од макро локацијата на центарот и стопанско
административното опкружување.
Собирната функција во основа може да има различни облици во
зависност

од

карактеристиките

на

стоковните

токови.

Во

потесната

гравитациона зона се извршуваат собирните работи со цел да се овозможи
далечинско испраќање на стоката на примателот, и тоа во следните облици:


Собирање на иста стока од исти или различни испраќачи за испраќање на
исти или различни приматели;



Собирање на различна стока од исти или различни испраќачи за испраќање
на исти или различни приматели;



Собирање на иста или различна стока со цел формирање и испраќање на
логистички единици , палети, контејнери, транспортни средства, итн.;



Собирање на товарни единици на интегралниот транспорт со цел
формирање на хомогени испратни единици за далечински транспорт, итн.;



Собирање на различни или исти производи со цел чување на хомогена стока
од аспект на технологија на складирање (палетизирана стока, стока со
посебни барања за климатски услови итн.);
Дистрибутивната функција на СТЦ во токовите на макро-микро

дистрибуцијата се согледува во пристигнувањето на пратки од далечински
транспорт, со цел понатамошна дистрибуција до еден или повеќе приматели во

гравитационата зона на центарот, при што можат да се земат предвид следните
облици:


Поголема количина на иста стока во пристигање се трансформира во
помали испораки на еден или повеќе приматели;



Поголема количина на иста стока во пристигање се препакува и испорачува
на еден или повеќе приматели;



Поголема количина на различна стока се препакува, сортира и се
испорачува на еден или повеќе приматели;



Исти или различни стоки се маркираат, изедначуваат, доработуваат, и
испраќаат за еден или повеќе корисници;

Собирно дистрибутивна
функција
lokalen transport

SKL
СТ
Ц

Микродистрибуција
СКЛ

Собирна функција

Дистрибутивна функција

Транзитна функција

Макродистрибуција

dale~inski transport

Дијаграм 16.1: Функции на СТЦ на местото на прекршување на
токовите на макро и микро дистрибуцијата
Транзитната функција на СТЦ во сферата на макро и микро
дистрибуцијата ги има следните облици:


Дел од збирните пратки во пристигање, после преработката се испраќаат
како збирна пратка во далечинскиот транспорт,



Пратки што го менуваат видот на транспорт, најчесто во пристанишните
центри,



Празни и полни товарни единици кои имаат нови димензии или го менуваат
видот на транспортното средство, типично за празните контејнери.
Собирно дистрибутивната функција во гравитационата зона во токовите

на микро и макро дистрибуцијата ги има следните типични облици:



Еден корисник од гравитационата зона прифаќа хомогени испораки, со што
формира помали нехомогени испораки за поголем број на приматели во
зоната на центарот,



Собирање на пратките заради препакување, облагородување, доработка или
повторна испорака на различни клиенти во зоната.
СТЦ претставуваат места на концентрација на стоковните токови,

сообраќајно

транспортните

токови,

логистичките

системи,

терминали,

механизирани средства, товарни единици, различна опреми, информативни
токови, енергетски токови, логистички трошоци, финансиски капитал и
кооперативни односи (Диј.16.2). СТЦ во Бремен (1987 година) го формирале
дванаесет кооперативни партнери: шпедитерски претпријатија, државна
железница, транспортни претпријатија, претпријатија за одржување на средства
и опрема, итн

Логистички системи

Информативни
токови

Стоковни токови

Енергетски
токови

Кооперативни
врски

стц

Сообраќајно
транспортни токови
Финансиски
капитал

Логистички трошоци

Дијаграм 16.2: СТЦ како место на концентрација
Концентрацијата на широк спектар на логистички услуги во рамките на
просторно и систематски заокружени целини коишто се истовремено отворени
за сите транспортни претпријатија и корисници на еден стопански систем, СТЦ
односно мрежата на СТЦ претставува логистички пазар на којшто владеат
законите на понудата и побарувачката. Големите, средните и малите

претпријатија од доменот на производно-трговската дејност, кои своите
логистички потреби ги задоволуваат со сопствени системи и средства, во случај
на динамички и стохастички промени на пазарот, се наоѓаат во ситуација своите
потреби да не можат да ги задоволат или пак капацитетите на логистичките
системи им се слабо искористени. Во тој случај понудата и побарувачката се
насочуваат на итеративно усогласување во рамките на воспоставување на нови
облици и форми на кооперативна врска. Може да се каже дека СТЦ имаат
функција на модератори на пазарот на логистички услуги.
Во системите на СТЦ првенствено инвестираат претпријатија од
транспортната дејност во различни облици на економска кооперација.
Современата логистичка технологија со која се опремуваат потсистемите на
СТЦ бараат големи инвестициски средства, чија исплатливост е оправдана само
во услови на поголем степен на експлоатација на тие системи. Спротивно на
ова, современите технолошки системи даваат висок квалитет на услуги, кои
поради големината на инвестицијата, не се достапни на малите и средните
претпријатија во сопствена реализација. Посебно формирана и воспоставена
организација на СТЦ води особена грижа за повеќестепената логистичка услуга
во интерниот систем, со цел модуларно-технолошко вклопување на сите
потсистеми на СТЦ и формирање на кооперативен пакет на логистички услуги.
Шпедитерските претпријатија кои располагаат со современи возни
паркови за превоз на стока во локалниот и далечинскиот транспорт имаат
голема шанса за искористување на тие капацитети, затоа што на подрачјето на
СТЦ се извршуваат значајни собирно-дистрибутивни активности. Од друга
страна, со квалитетно дефинираните кооперативни врски се овозможува
просторно покривање на сите корисници во гравитационата зона кои имаат
потраба од превоз на стока во помали или поголеми количини. Особено
атрактивна шпедитерска услуга корисникот добива кога сите елементи на
логистичката верига при испораката на производите ги довери на СТЦ, како
еден вид шпедитер. При тоа, сите процеси на собирно-дистрибутивната работа,
комисионирањето, следењето на залихите, складирањето, доставата на стоката,
специјалните барања за одржување на квалитетот на стоката во текот на
транспортот (ладење, замрзнување, одржување на оптимални климатски услови)
ги презема специјализирано логистичко претпријатие, како на регионално
подрачје, на подрачјето на урбаните средини, така и на целокупната

транспортна верига. Мал број корисници на логистичките услуги имаат моќен и
организиран систем со врвна технологија како што може да има еден СТЦ со
сите кооперативни логистички претпријатија.
Во

СТЦ,

економски,

технички

и

организациски

кооперираат

железничкиот, патниот сообраќај и нивните корисници.
Прво,

со

заедничкото

финансирање

во

терминалите,

потоа

со

технолошко комплетирање на сите услуги од доменот на одвоз и довоз на
контејнери, па сè до собирно дистрибутивната работа со стоката која во СТЦ ќе
се сместува или празни од контејнерите. Предимството на оваа концепција во
однос на класичниот железнички претоварен контејнерски пункт е во тоа што
поради големиот проток на стока се формираат и придружни услуги на
терминалот од одржување на контејнерите, перење на истите, специјална услуга
во складот итн. Имајќи предвид дека СТЦ се поврзани во мрежа на
концентрирани стоковни токови, тоа претставува значаен предуслов за
формирање на контејнерски линиски возови.
Индустриските и трговските складови, ладилниците, складовите за
специјална стока и складовите за стока со висока вредност претставуваат
придружна дејност на центарот, при што, покрај складишната функција во
дистрибутивната верига се извршуваат и сите останати функции на пакување,
доработка на стоката итн. Голема улога СТЦ има во меѓународниот транзит на
стоката, во извозно-увозните токови за потребите на регионалното и
националното стопанство. Некои центри од европските земји се поврзуваат на
меѓународно ниво со цел остварување на брзи и економични токови на стоката.
СТЦ Арнолдштајн од Австрија, по должината на италијанската граница, има
улога

на

собирно-дистрибутивен

и

транзитен

центар,

насочен

кон

интернационалните транспортни вериги преку севернојадранските италијански
пристаништа. Центарот има широка гравитациона зона во Австрија и
Германија. Слична улога има и СТЦ во Бремен за подрачјето на Германија, со
технолошко-организациска и информативна врска со пристаништето Бремен во
реализација на копнено-поморската транспортна верига.
Посебната улога на центарот е во давање на сите потребни услуги од
аспект на сервисирање, одржување на разни транспортни средства и опрема.
Сите услуги на едно место, на СТЦ им даваат епитет на ,,Хотели за стока“.
Информациско-интегрираниот систем ги поврзува сите корисници и учесници

во работата на центарот со сите останати центри во мрежата и општо кажано, со
сите чинители на транспортно-логистичкиот пазар. Правите информации и
брзото дистрибуирање обезбедуваат квалитетно планирање, управување и
контрола на движење на стоката и транспортните средства во просторот на
целокупната логистичка верига.
Димензијата на изразено привлекување на различни облици и структура
на стоковни токови се пресликува на комплексноста на сите останати функции
на СТЦ, кои можеме да ги класифицираме во пет групи:


Основни функции;



Дополнителни функции;



Помошни функции;



Правно- информативни функции;



Техничко-безбедносни функции.

16.3. ПОТСИСТЕМИ НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Структурата на потсистемите на СТЦ е директно зависна од структурата
на функциите и барањата на логистичките токови што се појавуваат во
потесната и пошироката гравитациона зона. Структурата истовремено
претставува и динамичка компонента на развојните планови што се
поклопуваат со потребите на регионалното стопанство и опкружувањето.
Светските и домашните искуства, кога станува збор за изградба,
формирање и развој, покажаа дека комплетирањето на потсистемите во СТЦ се
одвива етапно и во содејство со структурата и големината на потребите. Во
првата фаза на изградба се развиваат системите коишто овозможуваат
извршување на неопходните основни помошни и придружни функции, со што
во понатамошните фази би се тежнеело кон заокружување на сите функции на
СТЦ во согласност со неговата генерална концепција и визијата за комплексен
и кохерентен давател на логистички услуги. Целосно развиен СТЦ располага со
33 потсистеми. Јасно е дека секој центар нема да ги има сите потсистеми, или
подобро кажано, ретко кој центар во почетните фази на изработка може да ги
комплетира сите содржини. На просторот на стоковно-транспортниот центар се
вкрстуваат различни дејности и различни барања за услуги кои ги иницираат

стоковните

токови

во

внатрешниот

и

меѓународниот

транспорт.

Концентрацијата на разни дејности на едно место во функција на технолошко
просторната помош претставува најсилен адут за развој на еден логистички
конгломерат.
Дистрибутивниот логистички центар како потсистем на СТЦ најчесто во
практиката се јавува во три облици:


Дистрибутивен систем на индустриските претпријатија;



Дистрибутивен систем на трговските претпријатија;



Дистрибутивен систем на шпедитерските претпријатија.
Дистрибутивните системи на индустриските и трговските претпријатија

во СТЦ имаат свои подваријанти коишто зависат од бројот на корисници на
еден центар и од тоа дали во сопствена режија се извршуваат логистичките
услуги, или за ова се купуваат услуги од специјализирани претпријатија. Ова е
релативно нов тренд во планирањето на развојот на логистичките системи за
претпријатијата, чија основна дејност не е логистичката услуга. Три мотиви
имаат пресудно влијание на сè поголемата експанзија на овие концепции во
земјите на развиениот свет. Прво, ја спомнавме концепцијата и помошта на сите
останати придружни активности кои произлегуваат од овие центри, а се
концентрирани во рамките на целокупниот систем на СТЦ. За поретки барања
во претоварот, кои без разлика на својата зачестеност се појавуваат во центарот,
корисникот не мора да има сопствена механизација, туку истата може да ја
изнајми од непосредната близина. Покрај тоа, тука се сите останати служби - од
царинење, сервисни и останати технички служби, кои многу брзо, и пред сè,
квалитетно можат да пружат своја услуга на корисникот.
Треба да се истакне и фактот дека во ,,фабриките на иднината“, во
планот за готови производи и полуфабрикати во фабричкиот комплекс, наместо
огромни складови на готови производи, ќе имаат таканаречени „пуфер“
складови, кои за кратко време го смируваат барањето за испраќање од
фабриката. Ова претставува последица на just-in-time стратегијата и фактот дека
фабричкиот простор е сè подрагоцена површина за друга намена од областа на
основната дејност на претпријатието. Дури и кога фабриката во непосредна
близина нема СТЦ, бара нови локации за своите складови за производи надвор
од фабричкиот комплекс.

Третиот фактор е во оцената на инвестициониот проект, динамичкиот и
статичкиот пристап. Сето се сведува на релацијата на трите показатели:
големината на инвестицијата во дистрибутивниот центар, протокот на стоката
која поминува низ него, степенот на искористување на просторот и опремата.
Последните две величини се подлежни на промена во текот на времето, а се
условени од промените на пазарот, додека првата величина има константна
вредност. Се поставува прашањето да се влезе во ризик или не, односно да се
прави дистрибутивен систем, или пак да се купи услугата. Ова претставува
најчесто поставувано прашање кое се слуша кога станува збор за планирање на
логистичките системи, посебно кај малите и средните претпријатија.
Трговските претпријатија, со изградба или купување на услуга од страна
на СТЦ, обезбедуваат поволни цени и квалитет во далечинскиот транспорт на
стоката, а во дистрибутивниот центар, со современа технологија, се извршуваат
работите околу сортирање, препакување, комисионирање, доработка на стоката,
царинење. Сето тоа се прави доста успешно со цел создавање можности за
капиларно опслужување на веригата од продажни објекти во гравитационата
зона на центарот. Ако на споменатата логистичка функција од дистрибутивниот
центар, што претставува чест случај во последните години, се додаде и
продажниот центар или супермаркет за дисконтна продажба или за
големопродажба, тогаш на крајниот корисник или на малопродажната трговска
мрежа стоката се испорачува без додатни трошоци во микродистрибуцијата од
страна на големопродажните центри. Уште поголем ефект се остварува кога
произведувачот од својот дистрибутивен центар во СТЦ директно продава стока
на крајниот корисник без плаќање на трговска маржа на посредници.
Современите СТЦ имаат извонредно квалитетен сервисен систем за нега,
одржување и поправка на претоварната механизација, опремата, товарните
единици на интегралниот транспорт, палетите, контејнерите и патните превозни
средства. Со следење на навиките на возачите во патниот сообраќај, планерите
на италијанските стоковно-транспортни центри ги планирале и проектирале
овие потсистеми според принципот - направи сам или плати истото да го
направи специјализирана работилница. Со тоа се овозможува на возачите сами
да завршат некоја работа во работилниците која не е многу обемна и сложена, а
најпотребните делови може да се набават во складот за резервни делови, кој
исто така постои во склопот на СТЦ. Во прилог на значењето на овој потсистем

оди и фактот што како соосновач на транспортниот центар во Бремен е и
сервисното претпријатие за поправка на автомобилски гуми.
Слободните царински зони се лоцираат непосредно или во самиот состав
на стоковно-транспортните центри. Како причина за ова претставуваат влезните
и излезните токови во далечинскиот транспорт, кои според структурата на
стоката, појавните облици, транспортните релации бараат промена на
контејнерските транспортни вериги. Сета услужна дејност во терминалот на
интегралниот транспорт е на располагање на овие специфични токови, со цел да
се дадат квалитетни услуги и што е можно по поволни цени.
За работа на стоковно-транспортните центри од особена важност
претставува работата на транспортната берза. Иако веќе напоменaвме дека
истата може да биде лоцирана и надвор од центарот, останува фактот дека
стоковно-транспортните центри остануваат

почетно завршни точки во

далечинскиот транспорт и дека значаен број од овие токови се прекинуваат
токму во самите центри.
Три примарни елементи врз коишто се заснова работењето на
транспортната берза во далечинскиот транспорт се: времето, правецот на
движење и товарниот простор на возилото. Идејата за транспортна берза не е
нова. Уште во триесеттите години на минатиот век се појавиле специјални
здруженија и асоцијации на превозници кои се групирале околу истата идеја на
слободниот пазар да настапат со заедничка понуда и побарувачка на
транспортни капацитети.
Сегментни облици на берзанскиот модел се присутни на сите
национални и интернационални простори, меѓутоа нивната бројност и
парцијалност во дејствувањето со силно изразени автономни интереси
претставува суштинска спротивност на основната идеја и концепт на берзата на
транспорт. Често се поставува прашањето зошто берзанските модели се
воспоставени на многубројни пазари и зошто не се реализирале во права форма
на транспортниот пазар. Причини за ова има повеќе: правно - законски,
економско - тарифни до технолошко - информативни. Според дефиниција,
берзата претставува место каде што врз основа на информациите се реализираат
работи без физичко присуство на понудата и побарувачката. Концепцијата на
информативниот систем на поширокото подрачје на стоковно-транспортниот
центар претставува предуслов и шанса за развој на берзата на транспортни и

логистички услуги во светлото на современите поврзувања и координираното
изедначување на понудата и побарувачката.
16.4. КООПЕРАЦИЈА ВО СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Со

цел

зголемување

на

протокот

на

капитал,

индустриските

претпријатија прифаќаат концепција на кооперативно создавање на еден
производ. И додека индустриските претпријатија го формирале индустрискиот
производ со помош на голем број кооперанти, дотогаш комплетниот логистички
производ го создавале сосема сами. Очигледно дека станува збор за една
изразена и нелогична спротивнос, каде произведувачот во основната дејност
бара специјализирани кооперанти, а во дејноста за којашто не е специјализиран,
настојува да се специјализира. Ваквата концепција на логистиката е многу долго
присутна во повеќето претпријатија, се разбира со извесни отстапувања во
степенот на опфатеност и применливост на кооперацијата на задачите за
маркетинг логистика на претпријатијата.
Логистичката верига според својата структура претставува збир на
специјализирани активности што се извршуваат во специјализирани потсистеми
со карактеристична просторна дисперзија на активностите на системот. Самиот
степен на примена на кооперацијата во реализацијата на логистичката верига не
претставува единствено мерило за успешност на логистичкиот производ. Често
пати логистичките вериги во својата реализација се потпирале на кооперативни
врски, меѓутоа без примена на принципот на сеопфатност којшто не го
поддржува само технолошко-организацискиот аспект на кооперацијата, туку и
останатите нивоа и облици на кооперација. Заедничката работа во создавање на
логистичкиот производ треба да се посматра низ четири битни елементи:
1. Кооперацијата е дефинирана со обемот и бројот на логистички активности
во веригата што претставува предмет на заедничка работа - од порачка,
пакување, складирање, чување на залихи, локален транспорт, далечински
транспорт, сортирање, комисионирање и сите информации и контролни
активности. Кооперацијата не мора да биде присутна во веригата, а кога е
присутна, може да биде само на едно подрачје од работата со проширување
на комплетната логистичка верига.

2. Во кооперацијата учествуваат два или повеќе партнери во произволна
комбинација од бројот на учесници, формирани од множеството на
потенцијални

кооперанти:

индустриски,

трговски

претпријатија,

шпедитерски, транспортни претпријатија, Стоковно-транспортните центри и
сите останати стопански субјекти, кои на кој било начин водат сметка за
интересите и заедничкото учество во реализацијата на логистичките вериги.
Така, во коооперација може да се најдат повеќе индустриски претпријатија
(n), од кои се (n-1) приматели на артикли што ги произведува и испраќа еден
произведувач, а областа на заедничката работа во логистичката верига
претставува складирањето и дистрибуцијата од дистрибутивниот центар во
зоната на гравитацијата на примателот.
3. Нивото на кооперација е дефинирано со заедничката работа во сферата на
планирање, реализација и контрола на активностите. Нивото на кооперација
може да се види на примерот на шпедитерско претпријатие коешто за повеќе
произведувачи во една зона на гравитација извршува активности на
складирање, дистрибуција и контрола на дневната состојба на залихите.
Сите партнери се вклучени во интегриран информациски систем. Работите
околу планирањето на залихите ги извршуваат службите на произведувачот.
Работите околу планирањето на испораките, исто така ги извршуваат самите
кооперанти

на

произведувачите,

додека

шпедитерот

ја

реализира

испораката, врши контрола и ги планира турите.
4. Облиците на кооперација имаат форма на технолошка, економска и
информациска заедничка работа. Предуслов за технолошка кооперација на
поголем број корисници и приматели на услуги е во хомогеноста на нивните
барања

во

поглед

на

технологијата

на

транспорт,

складирањето,

дистрибуцијата, претоварот, итн. Карактеристичен пример претставуваат
контејнерските
дистрибутивен

и

палетните

центар

и

вериги

терминалите

во
на

стоковно-транспортниот
интегралниот

транспорт.

Изградбата на терминали на интегрален транспорт, кои во фазата на
експлоатација ќе дадат поповолни трошоци на логистика, ги привлекува
корисниците на заеднички вложувања. Овој концепт во практиката
претставува сè поприсутна опција од причини што постанува јасно дека еден
партнер не мора и не може сам да инвестира во изградба на терминали, ако
за негова експлоатација во веригата има повеќа заинтересирани корисници.

Обликот на заедничкото финансирање во логистичките системи во веригата
често претставува гаранција за подобро искористување на системите и
помали трашоци на логистиката по единица на производ.
Во Табелата 2.3 даден е еден пример на логистичка верига преку
стоковно-транспортниот центар, расчленет на четири можни кооперативни
врски. Концепцијата се потпира на дислокација на складишните системи на сите
партнери

во

стоковно-транспортниот

центар.

Во

таа

прилика,

за

произведувачите, испраќачите и примателите, шпедитерските и трговските
претпријатија во мрежата на стоковно-транспортните центри, се развива
дистрибутивен

центар

преку

којшто

се

планираат

сите

макро

и

микродистрибутивни токови на кооперантите. Шпедитерот на подрачјето на
стоковно-транспортниот центар ги реализира сите работи околу складирање на
стоката за сите три производни фирми чиишто производи имаат хомогени
барања во поглед на технологијата (палетизирана стока). Претпријатијата
произведуваат различни артикли и наместо да градат сопствен склад во
фабричкиот комплекс, се определуваат за кооперација со шпедитерот во
стоковно-транспортните

центри.

Во

организациско-технолошка

смисла

шпедитерот реализира за сите кооперанти собирно дистрибутивна работа во
зоната на отпремниот центар.
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Дијаграм 16.5: Кооперација во логистичката верига

Табела16.3: Пример на можна кооперација во логистичката верига
КОНЦЕПЦИЈА

ПОДРАЧЈЕ НА КООПЕРАЦИЈА ВО ЛОГИСТИЧКАТА ВЕРИГА

НА
КООПЕРАЦИЈА
порачка

локален
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рање
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партнери

коми-

дис-

сио-

три-

нира-

бут.

ње

прев.

(п)

кооперанти
структура и број
- произведувачи
испраќачи (И)

(и)

примачи

(П)
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Со интегриран информациски систем се поврзани сите во логистичката
верига. Сите активности - порачка, обработка на порачката, планирање на
транспортот, планирање на испораката, иницирани се со појавата на барањата
од страна на пазарот и формирање на нарачката. Податоците се дистрибуирани
на сите во веригата, така што планирањето на логистичките активности може да
се изврши правовремено со оптимални услови на реализација. На другата

страна на веригата, во зоната на примателот на стоката, повеќе произведувачи и
трговци заеднички градат дистрибутивни системи во стоковно-транспортниот
центар. Стоката е хомогена од аспект на технологијата на складирање и
делумно на технологијата на залихи. Повеќе произведувачи користат иста стока
за своето производство и заедно со трговијата којашто истите производи ги
продава на пазарот, влегуваат во кооперативни односи на сите нивоа и во сите
облици. На тој начин заеднички вложуваат во изградбата на центрите, за
поголем промет применуваат современа технологија и во експлоатацијата по
единица на производ, имаат помали трошоци. Самиот факт што артиклите се
исти за сите корисници овозможува редукција на залихите за исти услови на
сигурност во снабдувањето.
Со собирањето на барањата од повеќе корисници во мрежата на
стоковно-транспортните центри шпедитерот во соработка со транспортните
претпријатија има подобри услови за експлоатација на возните паркови, со тоа и
помали трошоци по единица транспортна работа. Прикажаниот пример
претставува само една комбинација на големиот број можни кооперации на
различни подрачја, со различна структура и број на учесници, на различни
нивоа и облици на кооперација.
Кооперацијата како заедничка работа на создавање на логистички
производ своите најголеми ефекти ги има при собирање и концентрација на
логистичките токови во времето и во просторот, а имајќи предвид дека
стоковно-транспортниот центар односно мрежата на стоковно-транспортни
центри е во основа конципирана на принципот на концентрација и собирање на
токовите, со тоа може да се каже дека стоковно-транспортниот центар е еден од
најјаките предуслови во создавање на современи облици на кооперација во
логистичките вериги.
Имајќи ја предвид ширината на кооперативниот простор и врската во
логистичките вериги, во практиката е потребно за конкретни случаи да се
истражуваат реалните можности, да се создадат алтернативни решенија и по пат
на посебна методологија и модели, да се дефинираат оптимални решенија.
Со кооперација во логистичките вериги може да се остварат следните
ефекти:



Намалување, непотребно удвојување на логистичките системи, како на
пример, поголем број складови во логистичката верига од произведувачот до
потрошувачот;



Намалување на залихите во процесот на дистрибуција на стоката;



Концентрацијата во стоковните токови овозможува примена на современа
технологија и рационализација во процесот на извршување на логистичките
активности;



Се забрзува процесот на проток на стоката низ процесот на дистрибуција;



Подобро се користат капацитетите на логистичкиот систем;



Се намалува вкупната инвестиција во изградбата на логистичките системи;



Се намалува врзаниот капитал во логистичките системи и залихите и се
зголемува

масата

на

капиталот

за

вложување

во

профитабилни

производствени системи;


Се зголемува квалитетот на услугите кои е предуслов на современата
стратегија орјентирана кон ,, влечните токови “;



Се зголемува флексибилноста на логистичките системи која е сè повеќе
значајна и присутна компонента на пазарот на производи и услуги;



Се намалуваат трошоците во дистрибуцијата на стоката и се зголемува
квалитетот на испораката со зголемување на конкурентската моќ на
индустриските претпријатија на националниот и меѓународниот пазар.
Стоковно-транспортните центри, логистичките вериги и кооперацијата се

трите стратешки подрачја за оптимизација на целокупниот стопански систем на
еден национален простор. Со рационализацијата, односно оптимизацијата за два
три или четири кооперанти не се остваруваат само нивните парцијални цели и
интереси, туку се создава нова димензија за развој на моќен стопански систем.
Сознанијата за стратешката моќ на оваа димензија е веќе присутна во
развиените земји, со забелешка дека логистиката постана важен збор во
развојните планови на Европската економска заедница, а основни носители се
логистичките вериги, логистичките центри и новите стратегии за кооперација во
нивните рамки.

16.5. СТОКОВНИТЕ ТОКОВИ И ТРАНСПОРТНО-ДИСТРИБУТИВНИТЕ
ВЕРИГИ ВО МРЕЖАТА НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТРИ
Познавањето на феноменот на токовите на стока претставува битен
предуслов за нивна оптимизација и оптимизација на системот низ којшто се
реализираат овие токови. Основна движечка сила на сите стоковни токови
претставуваат

процесите

на

квалитативна

и

просторно-временска

трансформација на стоката. Квалитативната трансформација на стоката најчесто
се јавува на почетокот и на крајот на стоковните токови во производствениот
процес и во процесите на консумација коишто ги поврзуваат процесите на
трансфер на стоката. Посматрајќи го пазарот на суровини, полупроизводи и
готови производи како изворно целни точки на стоковните токови, може да се
каже дека мостот којштто ги спојува овие две точки, во основа претставува
логистичка верига и логистички систем и дека истите претставуваат системи носители на стоковни информации, како што се:


Временските промени;



Просторните промени;



Количинските промени;



Сортирните промени;



Комисионите промени;



Промените во појавниот облик на логистичката единица;



Информациските промени;



Диспозициските промени;



Промените во логистичката единица;
Сите промени се реализираат во логистичките системи коишто

претставуваат последица на главната причина која се нарекува ток на стоката.
Насочувањето и структуирањето на стоковните токови е последица на барањата
што се појавуваат на пазарот, меѓутоа и како последица на структурата на
логистичките

системи

во

просторот

во

коишто

се

извршуваат

сите

трансформации на стоковните токови. Причинско последичната врска помеѓу
стоковните токови и логистичките системи има двострано дејство и итеративно
обележје во фазата на оптимизација на причината и последицата.

Карактеристика на токовите во логистичките системи е наизменична
променливост на операциите на движење и задржување. Помеѓу два логистички
система, а во зависност од видот на информацијата, стоковните токови имаат
различни облици, од директни до индиректни токови каде што во точките на
прекин се остварува една од веќе спомнатите трансформации (временска,
количинска, сортна, комисиона, итн.). Во точката на прекин којашто често се
нарекува јазол во физичка смисла, стоката или стоката и логистичката единица
минуваат низ фазите на претовар, растовар, окрупнување, складирање,
одбележување, сортирање, препакување, итн.
Дали токот во некоја транспортно дистрибутивна мрежа ќе се реализира
директно или индиректно и низ кои логистички системи ќе помине, зависи од
основните карактеристики на токовите односно од видот на стоката, појавниот
облик, местото на извор и местото на влез на стоката, интензитетот на токот со
сите негови карактеристики на променливост на количините, асортиманот во
време, специјалните барања во процесот на дистрибуција, особините на стоката
итн.
Барањата за поврзување на местата на квалитативна трансформација на
стоката (извори на суровини, полупроизводи, производи, преработка и
потрошувачка) диференцираат четири вида токови:


Токови на суровини, полупроизводи од изворот до местото на преработка,
производство;



Токови на материјали низ производствениот процес;



Токови на производи од местата на производство до местата на
потрошувачка;



Токови на рециклирани материјали, отпадни материјали, повратна
амбалажа и стока со рекламација.
Сите досегашни истражувања за подобноста на стоката за стоковно-

транспортните центри се во основа врзани за методологијата на стратешко
утврдување на бројот и распределбата на стоковно-транспортните центри во
националниот транспортен систем.
Стратешкиот аспект на разгледување на погодноста на стоката за
стоковно-транспортните центри овозможува воопштување на оценките врз
основа на две групи на критериуми.

Првата група критериуми е врзана за основните карактеристики на
стоката, како што се вид, облик на појавување и количина, додека втората група
на критериуми ги дефинира погодностите од аспект на посебните барања на
стоката во дистрибутивните канали. Од ова произлегува дека како стока
наменета за стоковно-транспортните центри е парчестата стока со барања во
режимот на експресни пратки, потоа стоката којашто е палетизирана,
контејнеризирана со барање за формирање на товарни единици на интегралниот
транспорт во стоковно-транспортните центри, парчеста стока со поголеми
габаритни димензии што бараат специјални складови и посебни барања за
претоварна механизација, стока којашто во транспортот има посебни барања од
аспект на климатски режим, како што се месото, рибата и останатите
прехранбени производи.
Растресити и течни стоки се погодни за стоковно-транспортните центри
кога истите имаат адекватни облици на пакување и окрупнување, како што се
разните облици вреќи, специјалните транспортни садови, како палети,
контејнери, и тоа во помали количини.
Општата оцена за погодноста на стоката, според досегашните
методологии, укажува на тоа дека стоката со висока вредност, која припаѓа на
токовите на полупроизводи и финални производи е погодна за стоковнотранспортните центри, затоа што, покрај самите обележја и вид на стоката во
нејзиниот појавен облик, овие стоковни токови имаат изразено голема
просторна дисперзија, дистрибутивни, сортирни и комисиони барања.
Токовите на суровини, полупроизводи, со исклучок на масовната стока,
исто така гравитираат кон стоковно-транспортните центри, во облик кој зависи
од бројот и структурата на артиклите, појавниот облик, просторната дисперзија
на испраќачите и примачите на стоката. Општите размислувања околу
гравитацијата на стоковните токови во мрежата на стоковно-транспортните
центри ги задоволува макро оценките на студиските истражувања, за кои и
најчесто се користени овие пристапи. Деталната конкретна оцена околу
гравитацијата на мрежата на стоковно-транспортните центри бара и детално
истражување со повеќе критериуми и многу повеќе вистински податоци за
испраќачите и примателите, нивната микролокација, постојната сообраќајна
врска, постојните логистички системи на испраќачите и примателите,
динамичко-стохастичките карактеристики на токовите итн. Од ова произлегува

дека може да се случи ист вид стока, со ист појавен облик во различни
околности може, но и не мора да поминува преку стоковно-транспортните
центри.
Стоковните токови преку стоковно-транспортните центри имаат фаза на
далечински транспорт и фаза на локален транспорт. Во далечинскиот транспорт
на поголеми растојанија се поврзуваат или два стоковно-транспортни центра
или во комбинација испорачател, примател од стоковно-транспортниот центар.
Во транспортната верига помеѓу испраќачот и примателот стоковниот ток може
да оди преку еден, два или повеќе стоковно-транспортни центри, со тоа што
една страна на влезните токови може да биде во гравитационата зона на
стоковно-транспортните центри, а другата страна на стоковниот ток може да
биде во гравитационата зона на истиот центар, некој друг центар во мрежата
или едноставно да постои директна врска со примателот без транзитирање на
кој било центар во мрежата. На Диј. 2.6 претставен е графички приказ на
основниот облик на транспортните токови во локален и далечински транспорт
во мрежата на стоковно-транспортните центри.
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СТЦ– Стоковно транспортен центар;

- собирен локален транспорт
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П – Примач на стоката;
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Дијаграм 16.6: Облици на транспортни вериги во мрежата на СТЦ

Структурата на транспортната верига во мрежата на стоковнотранспортните центри претставува комбинација од повеќе фактори, како што се:


Бројот на испраќачи на стока (бис) во зоната на гравитација на стоковнотранспортниот центар чијшто носител на реализација е транспортната
верига.
На обликот на веригата влијаат две можности - кога е во зоната само еден
испраќач (бис=1) и кога во зоната има повеќе испраќачи (бис=2,3,4,..);



Вториот фактор на разгранување е бројот на приматели на стоката, кој исто
како и кај испраќачите на стоката, може да има различни вредности, пример
(бпс=1) или (бпс= 2,3,4,..),



Третиот фактор е во локацијата на испраќачите и примателите на стоката во
гравитационата зона на стоковно-транспортните центри. Под претпоставка
дека мрежата на стоковно-транспортните центри ја сочинува множество (С)
од (бстц) при што С= (1,2,3,.... бстц) дефинирани се три можности за
локација на испраќачите и на примателите на стоката, како на пр.:
1. испраќачот и примателот се во гравитационата зона на иста стоковнотранспортна верига, што претставува пример на поврзување на
корисниците во мрежа во системот на микро - макродистрибуција.
Веригата е составена од локален собирен и дистрибутивен транспорт,
2. испраќачот и примателот се наоѓаат во две различни гравитациони зони
на стоковно-транспортниот центар во мрежата и веригата е составена од
локален собирен, далечински и локален дистрибутивен транспорт,
3. испраќачот на стоката се наоѓа во гравитационата зона, а примачот на
стоката се наоѓа на локација која не гравитира ниту кон еден центар во

мрежата. Веригата е составена од локален собирен и далечински
транспорт,
4. испраќачот не се наоѓа во гравитационата зона, а примателот на стоката
се наоѓа во една од зоните на стоковно-транспортниот центар. Веригата е
составена од далечински и локален дистрибутивен транспорт.


Четвртиот фактор на разграничување на транспортната верига претставува
облик на собирен и дистрибутивен локален транспорт, кој за една испратноприемна единица, во зависност од количината на стоката и големината на
возилото може да има облик на директен и збирен транспорт во зоната на
локалниот транспорт.
Со комбинација на овие фактори се дефинира множество од 36 варијанти

на различни облици транспортни вериги во мрежата на стоковно-транспортните
центри. На прв поглед можеби станува збор за незабележливи разлики во
дефинираните варијантни решенија, меѓутоа во стварната реализација на
стоковните вериги, има суштински разлики. Разликите произлегуваат од
основните функционални и структурни елементи на стоковно-транспортните
центри и нивното влијание врз рационализацијата на транспортно-логистичките
процеси.
Еден испраќач или примател на стока кој има повеќе испораки, поголема
просторна дисперзија на добавувачите или корисниците на сопствената стока,
што е во согласност со реалноста, има поголем број комбинации на
транспортната единица. На пр., еден произведувач на различни артикли за
широка потрошувачка опслужува корисници во гравитационата зона на
центарот во која се наоѓа, примателите во различни зони од другите центри во
мрежата и корисници кои воопшто не се наоѓаат во ниедна зона на гравитација
или пак се наоѓаат во некоја зона, меѓутоа испораката во далечинскиот
транспорт им е директна. Множеството од транспортни вериги на тој
производител претставува производ од произволен број транспортни вериги
составени од повеќе елементи каде што секој елемент претставува множество од
транспортни вериги, имајќи ги предвид множеството од комбинации.
Задачата на дистрибуцијата е да ја усогласи понудата и побарувачката на
стоки и услуги помеѓу производството, трговијата и крајните потрошувачи.
Целта на дистрибуцијата е да воспостави пазарно ориентирани сервисни
системи на достава на стоката со максимален квалитет на услугите и минимални

трошоци. Помеѓу максималниот квалитет на сервисни услуги на клиентите и
минималните трошоци постои силна врска на спротивно дејствување во однос
на поставената крајна цел. Зголемувањето на квалитетот е проследено со
зголемување на трошоците и обратно, со намалување на квалитетот се
намалуваат и трошоците. Воспоставувањето на оптимален дистрибутивен
систем најчесто се врзува за дефинирање на хиерархиската структура на
системот на дистрибуција. Основата на овој систем и самиот предмет на
оптимизација претставува нивото на хиерархиската структура коешто е
дефинирано со степенот на централизација на складишниот систем, бројот,
локацијата и основната структура на дистрибутивните токови. Дистрибутивните
токови на стоката во хиерархискиот распоред можат да одат преку следните
складишни системи:


фабрички складови;



централни складови;



регионални складови;



складови за испорака.
Во зависност од степенот на хиерархија, структурата на централизација на

складишните

системи

во

дистрибутивните

токови

и

опфатеноста

на

асортиманот на испорака, во практиката се присутни следните системи:


Едностепен хиерархиски систем на дистрибуција во варијанта на делумен
и комплетен асортиман на испорака;



Двостепен хиерархиски систем на дистрибуција во варијанта на делумен и
комплетен асортиман на испорака;



Тристепен хиерархиски систем на дистрибуција во варијанта на делумен и
комплетен асортиман на испорака;



Комбиниран едностепен - двостепен систем на дистрибуција со делумен и
комплетен асортиман на испорака и



Комбиниран едностепен - двостепен - тростепен систем на дистрибуција
со делумен и комплетен асортиман на испорака.

