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2

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, повторен претовар, транспорт,
растовар, складирање, испорака, итн. Сите активности на просторната, 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.

2.1.

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.
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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
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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
стоковно-дистрибутивните центри во земјите од западна Европа.
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Табела2.1: 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

Трговски и
ОСНОВАЧИ
СОПСТВЕНИЦИ

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

Технолошка и

Во најголемиот

просторна

број случаи,

неповрзаност со

покрај

Во сообраќајно

транспортни јазли

СООБРАЌАЈНАТА

транспортни јазли

транспортни јазли

транспортни јазли

и магистрални

ИНФРАСТРУКТУРА

и магистрални

и магистрални

сообраќајници

сообраќајници

ЛОКАЦИЈА ВО
ОДНОС НА

Широка
ЛОКАЦИЈА ВО

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

ОДНОС НА
УРБАНАТА

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
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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 стоковнодистрибутивни 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

Класификацијата

според

функции

структурата,

на

поедини

големината,

видови

транспорт.

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.
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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, стоковнодистрибутивни 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.
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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;
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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
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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
експлоатација

на
на

протокот

во

сообраќајната

сообраќајот,

намалување

инфраструктура

и

на

трошоците

сообраќајните

на

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 стоковнотранспортни 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.
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Табела 2.2: Специфична потрошувачка на енергија во локалниот и далечинскиот
транспорт во зависност од технологијата на транспортирање на стоката1)
А- ЛОКАЛЕН ТРАНСПОРТ

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.

2.2.

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

1

Trees Ronald, Das Gueterverkehrszentrum als infrastrukturelle Schnittstelle des Gueterverkehrs, VerkehrsVerlag J. Fischer, Duesseldorf, 2000
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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;
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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;

МИКРОДИСТРИБУЦИЈА
Локален транспорт

Собирно дистрибутивна
функција

МИКРОДИСТРИБУЦИЈА
Локален транспорт

СТЦ
SKL

SKL
СТЦ

Собирна функција

МАКРОДИСТРИБУЦИЈА
Далечински транспорт

Транзитна функција

Дистрибутивна функција

МАКРОДИСТРИБУЦИЈА
Далечински транспорт

Дијаграм 2.1: 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
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средства, товарни единици, различна опреми, информативни токови, енергетски
токови, логистички трошоци, финансиски капитал и кооперативни односи (Диј.2.2).
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 систем

Информативни
токови

Кооперативни
врски

СТЦ

Стоковни токови

Енергетски
токови

Сообраќајно
транспортни токови
Финансиски
капитал

Логистички трошоци

Дијаграм 2.2: 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.
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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 модуларнотехнолошко 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 собирнодистрибутивната 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
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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 извозноувозните 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“. Информацискоинтегрираниот 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;
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Помошни функции;
Правно- информативни функции;
Техничко-безбедносни функции.
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ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА СТЦ

A

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

ТРАНСПОРТ НА СТОКАТА

- собирно дистрибутивен локален транспорт
- далечински транспорт

- патен транспорт - воден транспорт
- железнички транспорт- интегрален транспорт
- помеѓу транспортните средства

ПРЕТОВАР НА СТОКАТА

- помеѓу складови и транспортни средства

- помеѓу транспортните фази во транспортната
СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКАТА

верига
- во трговските вериги
- воопшто како складишни резерви

V

ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- сортирање
СТОКА

- комисионирање
- преработка, доработка
- пакување, одбележување

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

- задржување- во смисла на депоа
- паркирање, нега, одржување, поправка

ПРЕТОВАРНО
ТРАНСПОРТНА
МЕХАНИЗАЦИЈА

ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ
контејнери
палети

- подготовка
- одржување
- поправка

- подготовка - полнење, празнење
- одржување
- поправка

ПЕРСОНАЛ

- посредување, усовршување, обучување
- услуга на персоналот, исхрана, одмор, итн.
- лечење
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C
C

POMO[NI
FUNKCII
ПОМОШНИ
ФУНКЦИИ

- царинење, осигурување, ветеринарски услуги
- снабдување со гориво, вода, енергија и
oстанати материјали
- ПТТ - услуги

D

INFORMACISKI
FUNKCII
ИНФОРМАЦИСКИ
ФУНКЦИИ

- развојна функција
- функција на издавање и закуп на системите од
СТЦ
- функција на берзанско работење
- функција на организација на транспортот
- функција на информациска поддршка
- информативно биро и функција на едукација

E

TEHNI^KO
BEZBEDNOSNI
ТЕХНИЧКО
БЕЗБЕДНОСНИ
FUNKCII ФУНКЦИИ

- подготовка и одржување на системите во
стабилна состојба
- обезбедување и уредување на објектот
- одржување на инфраструктурата
- kontrola i obezbeduvawe na sistemot

Дијаграм 2.3: Функционална структура на СТЦ

35

Стоковно-транспортните центри (СТЦ) како потсистеми на транспортните вериги

2.3.

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 стоковнотранспортниот 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
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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.
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Инфраструктурна поврзаност со сообраќајната мрежа на разни видови на сообраќај

Дијаграм 2.4: Потсистеми на целосно развиен СТЦ
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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
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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
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на транспортни и логистички услуги во светлото на современите поврзувања и
координираното изедначување на понудата и побарувачката.

2.4.

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.
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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 и
палетните

вериги

во

стоковно-транспортниот

дистрибутивен

центар

и

терминалите на 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.
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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 стоковнотранспортниот

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 стоковнотранспортните 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.

НАРАЧКА
И-1
И-2

П-1

СТЦ

СТЦ

И-3

локален
собирен
транспорт

П-2
П-3

складирање
залихи
сортирање
претовар

далечински
транспорт

I- Ispora~atel na stokata;

складирање
залихи
сортирање
претовар

локален
дистрибутивен
транспорт

P- Primatel na stokata;

Дијаграм 2.5: Кооперација во логистичката верига
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Табела2.3: Пример на можна кооперација во логистичката верига
КОНЦЕПЦИЈА

ПОДРАЧЈЕ НА КООПЕРАЦИЈА ВО ЛОГИСТИЧКАТА ВЕРИГА

НА
КООПЕРАЦИЈА
порачка

локален

склади-

собир.

рање

залиха

трансп.

дале-

склади-

чински

рање

залихи

трансп.

партнери

коми-

дис-

сио-

три-

нира-

бут.

ње

прев.

(п)

кооперанти
структура и број
- произведувачи
испраќачи (И)

(и)

примачи

(П)

(п)

-трговија

(Т)

(т)

- шпедиција (Ш)

(ш)

(и)

(ш)
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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
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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 стоковнотранспортните 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;
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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.

2.5.

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,
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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
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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 стоковнотранспортните 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 стоковнотранспортните 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 стоковнотранспортните 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 стоковнотранспортните 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
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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 стоковно-транспортните 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 стоковнотранспортните 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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Дијаграм 2.6: Облици на транспортни вериги во мрежата на СТЦ
Структурата на транспортната верига во мрежата на стоковно-транспортните
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,..),
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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 испратно-приемна
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
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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;
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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.
Методологијата како и моделот на оптимизација, кои досега се користени за
дефинирање на структурата на системот на дистрибуција резултираат со одредени
броеви и типови на распределби на складишните системи во просторното
опкружување на клиентите. Проблемот на микролокација на складишните системи,
после макро оптималните решенија, најчесто е решаван уште во фазата на
проектирање и врз основа на интуитивни аналитички постапки. Предноста на овие
микролокациски решенија на складишниот систем во макролокациската структура
на дистрибутивниот систем се согледува во сите аспекти на збирните барања во
времето и просторот и во поволната рационализација којашто произлегува од
кооперативната концепција во рамките на стоковно-транспортниот центар.
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3.

СТЦ И НЕПОСРЕДНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ

3.1.

РАЗВОЈ НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
На локациите каде што настанува пресекување на различни сообраќајни

токови, врз основа на стопанските потреби (потреба од координација на различните
сообраќајни системи, неусогласеност помеѓу производството и потрошувачката,
неусогласеност на превозните капацитети на различните превозни средства,
неусогласеност на превозните технологии итн.) се појавиле како основни причини за
развој на стоковно-транспортни центри (СТЦ). СТЦ претставуваат најкомплексен
облик на логистички центри, посматрано како од аспект на координација на
различните сообраќајни системи, така и од поширокото подрачје на активности.
Позитивните ефекти од развојот на СТЦ, пред сè, во заштита и унапредување на
човековата средина, а од економски аспект, во оптимизација на сообраќајните
движења.
Квалитетна и целосна анализа на логистичките центри е можна само преку
претходна обработка и детална анализа на СТЦ.
3.1.1. Стоковно-транспортни центри
Транспортниот процес често пати има потреба од прекинување на
сообраќајот и тоа независно од употребената транспортна технологија во превозниот
процес. Ваквиот ефект во транспортот придонесува за развој на оперативен простор,
каде што се создаваат можности за координирано дејствување со цел да се овозможи
испраќање и достава на стоката. Ваков оперативен простор лесно се препознава во
дејствувањето на СТЦ. Дејствувањето на овие оперативни центри можеме да го
посматраме и како придонес кон поширокиот општествено-економски развој на
околината, дефиниран преку следните битни системи:
местото на лоцирање, како основен елемент за задоволување на потребите на
околниот населен простор.
индустријата, трговијата и останатите активности (довоз и одвоз на стока и
задоволување на потребите на наведените субјекти).
сообраќајниот систем со придружна инфра и супраструктура.
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Ваквиот начин на поврзување и дејствување на овие елементи овозможува
поврзување на различни сообраќајни системи во една целина.
Темелен квалитет на еден сообраќаен систем претставува состојбата на
патната инфраструктура и нејзината разгранетост, што во значајна мерка влијае на
процесите на квалитет и интеграција на сообраќајните системи. Од квалитетот на
целокупниот сообраќаен систем зависи и услугата што се добива на локацијата и во
локалното опкружување, како и опшествениот и понатамошниот развој. Сите овие
поврзаности укажуваат на нераскинливата врска помеѓу потребите на стопанските
субјекти, потребите на населението, како и пошироката гравитациона зона од
развојот на овие сообраќајни центри.
Со цел овозможување на врамнотежен и целосен развој на СТЦ, потребно е
квалитетно просторно лоцирање на овие сообраќајни системи и нивно мрежно
поврзување во сообраќајниот систем, што директно зависи од квалитетно
дефинираната локација на центарот. Локацијата и квалитетната изградба на СТЦ
претставува значаен влог, како за сообраќајните системи, така и за севкупниот
општествено-економски развој на подрачјето и пошироко на регионот.
3.1.2. Развој и дејствување на СТЦ
За развој и дејствување на СТЦ, од големо значење се следните потреби:
можност за координација на различните сообраќајни системи;
усогласување на испораката и производството;
усогласување на испраќањето и потрошувачката;
усогласување на превозните капацитети на превозните средства;
усогласување на превозната технологија на постојните превозни системи.
Врз основа на наведените потреби, можно е да се идентификува основната
намена на стоковно-транспортниот центар. Развојот на товарните терминали како
оперативен простор има влијание и врз севкупниот развој на стопанството и на
превозната технологија. Овие терминали во текот на својот развој сè повеќе
постанувале центри на:
концентрација на стоката за превоз;
центри за обликување и рационализација на товарните единици;
центри за дистрибуција на производите.
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Се покажало дека квалитетно лоциран и изграден терминал овозможува
создавање услови за координација помеѓу различни сообраќајни системи, како и
помеѓу различните активности што се во функција на производството и
дистрибуцијата. Појавата на СТЦ започнала да се реализира во рамките на веќе
постојните локации на веќе формираните терминали. СТЦ постепено ги преземале
сите дејствија околу трговијата, производството и обликувањето на целосната
логистичка верига.
3.1.3. Распределба на сообраќајно-логистичките центри
Сообраќајно-логистичките центри претставуваат комплексни системи, во
рамките на кои се испреплетуваат движечките токови на различни стопански
субјекти. Од сето ова јасно произлегува дека не е можна еднострана поделба на
логистичките центри во наведениот облик. Поделбите кои се јавуваат во практиката
се однесуваат на поодделни критериуми, каде до израз доаѓаат одделни елементи
кои преовладуваат, како на пример техничко-технолошката опременост, поврзаноста
на различните сообраќајни потсистеми, големината на понудата согласно
функционалната нерамномерност и останати производствени критериуми.
Во литературата целосна и еднострана поделба на сообраќајно-логистичките
центри, која целосно би ја претставила суштината на посматраниот проблем, не е
позната Во основа, може да се препознаат одделни елементи што се од големо
значење само за матично посматраното подрачје, и според коишто може да се
дефинира и изврши распределба на различните сообраќајно-логистички центри.
Поимот СТЦ во Република Македонија претставува релативно непозната
големина. Следејќи го развојот и современите барања на стопанските субјекти во
опкружувањето и кај нас, се сретнуваат поими од видот стоковни центри,
транспортни центри, дистрибутивни центри итн. Стоковно-транспортните центри
претставуваат комплексна големина каде што се присутни пред сè различни
елементи, како што се: сообраќајни токови, складишна опрема, поединечен и збирен
транспорт, комбиниран транспорт итн. Во рамките на стоковно-дистрибутивните
центри се развива складишна дејност којашто помага при процесите на
манипулација и заштита на стоката. Основните функции коишто би ги преземал
стоковно-транспортниот центар се следните:
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понуда на посредничка улога при реализацијата на транспортниот процес, како
и останати активности од доменот на царинење, фитопатолошка контрола,
ветеринарски преглед и друго;
претоварни операции на еден или повеќе транспортни пунктови;
складирање на стоката;
збирен транспорт за обликување на поголеми товарни пратки;
раздејствување на товарот за обликување на поголеми товарни пратки;
раздејствување на стоката, пакување и означување;
контрола на пристигнатата и испорачаната стока;
остварување врска помеѓу различни логистички функции (складиштење,
внатрешен и надворешен транспорт);
остварување квалитетна врска при префрлање на стоката од едно во друго
превозно средство (комбиниран превоз, интегрален транспорт);
обликување на слободните мултимодални транспортни системи;
понуда на простор за возила - паркинг простор, и останати сервисни услуги;
понуда на техничка помош за возилата и за останатите технички средства.
Во современата стручна литература, која постојано ја следи и прокламира
разгледуваната проблематика, се сретнува и поимот, складишно-транспортни
центри, дефинирани и определени како специјализирани логистички организации,
кои за потребите на трговските и останатите производствени организации, во основа
ги реализираат следните активности:
складирање на храна и чување на најразлични стоки;
извршување на претоварни и останати манипулации;
палетизација и контејнеризација на стоката;
пакување и сортирање на стоката;
собирање и дистрибуција на стоката;
организација на превозот и испорака на стоката;
водење евиденција на залихата на стока;
подготовка на транспортна и останата документација.
Врз основа на ова може да се забележи разноликост околу дефинирањето на
овие СТЦ, кои во различната стручна литература може да се сретнат и дефинирани
како товарни станици, стоковни терминали итн.
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Неопходно потребно е да се дефинира законска одредба околу јасно
дефинирање на овие елементи. Сè поприсутна е тенденцијата стоковно-логистичките
центри да се категоризираат, и тоа како:
товарни терминали;
СТЦ;
логистички центри.
Товарните терминали претставуваат основна категорија за заедничко
дејствување на одделни функции, кои се однесуваат на превозот, складиштењето и
испораката на стоката. Другата категоризација ја сочинуваат СТЦ, кои за разлика од
претходните, опфаќаат поширок спектар на функции и активности сврзани околу
производството и дистрибуцијата. Највисоко ниво на категоризација претставуваат
логистичките центри, кои во себе ги вклучуваат претходните активности и опфаќаат
останати функции во своето дејствување. Основната промена е во обликувањето и
создавањето на една целосна логистичка понуда според принципот на кооперација
помеѓу различните логистички центри.
Во рамките на ваквиот начин на распределба во стоковно-логистичките
полигони, потребно е да се дефинираат и економските зони, кои се исто така
лоцирани во рамките на стоковно-логистичките полигони.
Товарни терминали
Товарните терминали претставуваат дефиниран простор со објекти и средства
за испраќање и претовар на стоката. Товарните терминали може да се класифицираат
согласно носителите на транспортот и тоа:
патни терминали;
железнички терминали;
водни терминали;
воздушни терминали.
Согласно современите активности околу приемот и испраќањето на стоката
присутни се и ,,мешани“ или ,,комбинирани“ терминали, како на пример патно железнички товарни терминали, железничко - водни товарни терминали итн.
Согласно технологијата на транспорт што преовладува, ги разликуваме
следните термнали:
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контејнерски терминали;
палетни терминали;
терминали за растресита стока;
терминали за посебни стоки.
Понатаму, терминалите може да ги поделиме и според просторната зафатнина
на:
мали терминали;
средни терминали;
големи терминали.
Дефинирање на стоковно-транспортни центри
СТЦ во пошироката стручна литература се дефинираат на следниот начин:
СТЦ претставуваат технолошка целина во транспортната верига помеѓу макро и
микро дистрибуцијата, тие се место за собирање, складиштење, распределба и
дистрибуција на стоката со сите останати елементи, со што се овозможува брзо,
квалитетно и економично доставување на стоката од производителите до
потрошувачите и достава на суровини до производителите;
СТЦ претставуваат уреден и организиран простор, каде што се врши подготовка,
манипулација и испраќање на стоката со сите останати технологии на транспорт
како што се: палетизација, контејнеризација, превоз на патните превозни
средства со железница и превоз на железничките превозни средства со патни
превозни средства, превоз на патните и железничките превозни средства со
водени превозни средства.
Логистички центри
Појавата на логистичките центри претставува моќ на поврзување на
функциите во класичниот стоковно-транспортен центар. Ваквиот начин овозможува
целосно и оптимално поврзување на сите елементи во транспортната верига,
поврзување на производствените, сервисните и организационите функции, што бара
и покомплексно управување.
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Економски зони
Економските зони претставуваат составен дел на сообраќајно-логистичката
целина; најизразени се во склопот на дејствување на стоковно-транспортните и
логистичките центри. Овие зони сè повеќе се применуваат од причини што
придонесуваат за побрз опшествен развој.

3.2.

ПОДЕЛБА НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
СТЦ, согласно нивните карактеристики, често пати ги диференцираме т.е.

разделуваме. Во основа, присутна е следната поделба на СТЦ според:
просторната концентрација;
функционалната концентрација.
Според просторната концентрација, може да се истакне дека разликуваме
ситуации каде што за реализација на својата основна дејност, стоковнотранспортниот центар може да користи просторно концентрирана површина на која
се присутни сите функции за нормално работење и просторно деконцентрирана или
дифузна средина, при што стоковно-транспортниот центар ги извршува своите
функции со употреба на повеќе локации каде што се дисперзирани одредени
функции.
Според функционалната класификација, присутна е една карактеристика, што
во одредени СТЦ имаме спектар на функции каде што се добива комплетна услуга, а
во други, ситуација одредени функции на стоковно-транспортниот центар да се
задоволуваат на различна локација од локацијата што ја има центарот.
Согласно комбинациите на претходните критериуми, можно е да се
идентификуваат следните типови на СТЦ:
Централизирани СТЦ: основно значење на овие центри е концентрацијата на
сите компоненти и целокупниот функционален спектар на една површина, така
што сите активности се реализираат на една локација.
Збирни и снабдувачки СТЦ: ова веќе претставува активност која е лоцирана на
две посебни површини, во рамките на кои е концентрирана целокупната
активност. Овие центри во поширокото опкружување може да дејствуваат како
макро и микро центри согласно нивниот просторен опсег.
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Модуларни СТЦ: кај овие центри е присутна просторна и фунционална
децентрализација. Овој центар е составен од меѓусебно логистички поврзани
дефинирани површини, со цел организирано, информациско и инфраструктурно
дејствување со цел остварување на одреден учинок.
Функционално специјализирани СТЦ: овие центри подеднакво дејствуваат во
централизирани и децентрализирани зони; специјализацијата може да се
однесува на реализацијата на одредени супстрати, или за реализација на
одредени стокови токови битни за стопанството.
3.2.1. Модуларна основа на стоковно-транспортните центри
Покрај класичното дејствување, постои можност за формирање на модуларни
СТЦ. Во таков случај станува збор за просторно комплексни и поврзани модуларни
елементи кои сочинуваат една компактна целина.
Основната карактеристика на модуларните СТЦ претставува информациската
поврзаност којашто во основа придонесува за целосно следење и реализација на
токовите на стоката.Според оваа карактеристика се дефинирани модуларните
системи кои имаат карактеристика на организационо дејствување. Развојот на
информацискиот систем овозможува одлично меѓусебно поврзување и целосна
контрола на токовите на стока, превозните средства, со што се оневозможени
претходно дефинираните слабости кај останатите СТЦ.

Индустрија

Трговија

царинарница, економска зона
Сообраќајни и информативни
системи

железнички терминал

Координација

склад, паркиралиште

Индустрија

Населено место

Сообраќајни и информативни
системи

производство

Трговија

Населено место

Дијаграм 3.1: Модуларен стоковно-транспортен центар
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Употребата на ваквата модуларна основа во суштина претставува реалност на
современото

стопанисување.

Ваквиот

начин

на

дејствување

овозможува

порационално искористување на просторот, помали вложувања, компактност на
средината итн.

3.3.

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРАВЦИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ НА
СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Функционалната основа на СТЦ може да ја согледаме низ следните елементи:

часовна функција (часовна нерамномерност на понудата и побарувачката) што
резултира во потреба за изнаоѓање оптимална организација на полето на водење
на целокупната политика помеѓу производството и потрошувачката;
функција на физичка дистрибуција (ширење на постојниот пазар и создавање
услови за отворање на нови пазари, остварување на непосредна поврзаност
помеѓу производството и трговијата);
продажна функција (избалансираност помеѓу понудата и побарувачката);
производна функција - оваа функција станува сè позначајна со цел
рационализација и оптимизација на транспортните трошоци и на целокупната
транспортна верига. Ваквите СТЦ претставуваат основа за развој на превозни
капацитети кои егзистираат во рамките на центарот, со што трошоците на
транспорт се минимизираат.
Процесот на производство во голема мерка зависи од постоењето и
егзистенцијата на квалитетен стоковно-транспортен центар, затоа што од неговата
поврзаност со производството и потрошувачката ќа зависи стопанската егзистенција.
Добро организиран стоковно-транспортен центар овозможува израмнување на
временската нерамномерност помеѓу производството и потрошувачката, односно
суровинската база и базата на готови производи.
СТЦ ги реализираат следните значајни функции:
непосредна интеграција помеѓу различните видови транспорт;
остварување на оптимални товарни единици;
зголемување на стапката на механизирана манипулација;
оптимална организација на збирниот промет со стоката;
оптимална искористеност на превозните средства.
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Квалитетно организиран стоковно-транспортен центар остварува добра
еколошка функција, придонесува за развојот на современите транспортни
технологии, кои како елементи ќе бидат предмет на анализа во наредниоте поглавја.
СТЦ со своите физички капацитети (складишни објекти и механизирани
средства за манипулација), сообраќајната инфраструктура и високиот степен на
организација овозможуваат:
снижување на средствата за инвестирање во складишни капацитети како
резултат на зголемениот обрт на стоката во центарот;
концентрација на терцијарни дејности (шпедиција, царина, агенции итн.) важни
за реализација на стоковните движења;
објектите кои егзистираат во овие центри, како трговија, банки, пошти,
угостителски објекти, овозможуваат задоволување на пошироки општествени
потреби.
Од големо значење е функцијата на подобрување на општествениот развој, на
локално, регионално и на национално ниво. Не се за потценување ниту
меѓународните ефекти. Различната поделба во поглед на кооперацијата придонесува
за остварување на синтетизиран ефект, кој во сегашни услови на глобализација
придонесува за подобри промени, на глобален план создава услови за подобра
конкурентност и поцелосна поврзаност во реализацијата на сè посложените
транспортни барања.
Пошироките општествено економски промени индуцираат промени во СТЦ
што се одразува во големата испреплетеност на основните правци на дејствување
како што се:
во поглед на локацијата;
во поглед на концентрацијата;
во поглед на рационализацијата;
во поглед на кооперацијата.
1. Локација
Основната улога на локацијата како значаен сегмент во поглед на снабдување
и понуда на услуги од страна на стоковно-транспортниот центар, се согледува од
аспект на лоцирање на овие центри на правците на значајните стоковни токови.
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Вкрстосувањето на различните стоковни токови и местоположбата на тоа
вкрстосување овозможува дефинирање на локацијата на центарот во непосредниот
слив на токовите на стоки и информации. Вака дефинираната локација на СТЦ бара
посебно обликување на стоковната транспортна мрежа на сообраќајници и
патиштата на поврзување (со индустриските центри, патна поврзаност, потребни
површини за движење и паркирање, површини наменети за растовар и товарење,
како и останати инфраструктурни објекти) кои ќе овозможат поврзување на
различните видови транспорт во една транспортна верига.
Локацијата на стоковно-транспортниот центар овозможува да се создадат
услови за развој на сите сегменти на логистичкото дејствување на просторот, пред сè
во развојот на останатите терцијарни активности од различен карактер, кои
овозможуваат поквалитетно работење во рамките на меѓународната трговија и
подобрување на севкупното тргување со стоки и услуги. Макро и микро локацијата
на СТЦ овозможува понатамошен развој на складишни капацитети како и останати
деловни објекти во рамките на центарот, кои ќе придонесат за поуспешно
задоволување на потребите на современите текови на стока. Од ова произлегува дека
во почетната фаза од планирањето на локацијата на СТЦ, од голема важност
претставува правовремено предвидување на потребните површини и нивниот
правилен распоред во рамките на локацијата.
2. Рационализација
Од претходно изнесеното може да се констатира дека концентрацијата на
активности како битен елемент на стоковно-транспортниот центар, придонесува за
поголема рационализација во сите сфери на токовите на стоки и информации.
Основна цел на сите овие активности е дефинирање на еден целосно рационален и
рационализиран систем на опслужување на клиентите кои ќе има за цел
рационализација на сите сегменти во логистичката верига на дистрибуција на
стоката и информациите.
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3.4.

ВЛЕЗНИ ТОКОВИ ВО СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Што се однесува до влезните елементи битни за лоцирање на стоковно-

транспортните центри, треба да се нагласи дека овие токови имаат влијание во
одредувањето на локацијата на стоковно-транспортниот центар. Рационализацијата
во процесот на лоцирање на СТЦ на микро ниво е детерминирана од влезните
елементи кои ја предодредуваат локацијата на центарот. Стоковните токови се битни
елементи за дефинирање на критериумите за локација на СТЦ, како и на
подоцнежното влијание на овие токови врз околниот простор.
3.4.1. Анализа на влезните токови во СТЦ
СТЦ се на различни начини испреплетени со останатите системи.
Непосредните и посредни токови во посматраниот систем своето дејство силно го
одразуваат и на околните подрачја.

Економски токови

SТЦ

Стоковни токови

Еколошка заштита

Дијаграм. 3.2: Основни токови во СТЦ
3.4.2. Економски влијанија
Кога станува збор за економските токови, треба да се истакне дека во
анализите направени во Германија, на економските токови, како фундамент на
егзистенција на СТЦ, отпаѓа најголем процент, дури 90%, а останатите 10% се
однесуваат на еколошките аспекти на дејствување и значење на СТЦ. Ова е логична
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последица и резултат на позначајниот економски развој на земјите, каде што
логистиката и логистичкото дејствување врз нештата претставува секојдневие.
3.4.3. Еколошки влијанија
Потребно е да се истакне дека изградбата на стоковно-транспортен центар
претставува логично оптоварување за околината. Нереално би било да се очекуваат
само позитивни ефекти од дејствувањето на центарот.
Еколошките токови може да се класифицираат од различни аспекти за самата
околина. Од различните импликации врз околината, може да ги издвоиме следните:
придобивки од околината за потребите на производството;
пуштање во околината преработени елементи како емисија на гасови и останати
елементи несвојствени за природата;
Погорните импликации

го означуваат

процесот

на производство и

потрошувачка, кои зависат од активностите што се реализираат во стоковнотранспортниот центар. Овие активности доаѓаат до израз особено при вреднување на
локацијата за изградба на стоковно-транспортен центар.
При проучувањето на еколошките токови во стоковно-транспортниот центар,
потребно е да се анализираат следните влијанија:
непосредните влијанија врз околината;
посредните влијанија врз околината.
Кога станува збор за непосредните влијанија, треба да се истакне дека се
опфатени сите импликации што би ги имал центарот уште во фазата на неговата
локација, и подоцна сите импликации настанати како резултат на дејствувањето на
стоковно-транспортниот центар на околината, како на поблиското така и на
подалечното опкружување.
Меѓу посредните ефекти од дејствувањето на СТЦ врз околината, треба да се
истакнат стоковните токови кои настануваат како резултат на постоењето на
центарот и како тие движења се одразуваат на околината.
Анализата на околината има битно влијание врз вкупното вреднување на
воспоставувањето на стоковно-транспортниот центар. Во рамките на овие анализи,
од посебно значење се следните елементи:
влијание на токовите врз околната средина;
влијание на токовите врз водените ресурси;
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влијание на токовите врз воздухот.
Сите овие анализи се неопходно потребни за да се добие целосно сознание за
локациското уредување и поставувањето на стоковно-транспортниот центар.
Еколошки критериуми:
окрупнување на просторот;
емисија на издувни гасови;
емисија на останати загадувачи (гасови, течности, тврди отпадоци), и
влијание на токовите на просторната структура врз околината;
Влезните токови во стоковно-транспортниот центар, потребно е посебно да се
анализираат од аспект на нивното влијание врз околната поширока зона. Бидејќи
влијанието на различните влезни токови е со различен интензитет, оттука
произлегува и нивното различно влијание на стоковно-транспортниот центар.
Влезните токови од околината се анализираат посебно. Ваквата посебна
оценка придонесува за ублажување на влезните токови кои предизвикуваат
негативни ефекти.
Анализа на влезните токови
Основните елементи на стоковно-транспортниот центар може да ги
дефинираме преку следните составни елементи:
сообраќајна површина;
просторни објекти;
машини и сообраќајни средства.
Оценката на погорните елементи се донесува врз основа на анализа на
следните критериуми:
окупирање на просторот;
големина на влезните токови;
емисија на штетни материи;
останати емисии.
Сообраќајни површини. Кога станува збор за сообраќајните површини во
рамките на стоковно-транспортниот центар, поделбата се однесува на основните
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носители на сообраќајот и тоа на: патни и железнички сообраќајни површини,
водени токови и аеродромски писти. Сообраќајните површини го окупираат
просторот и овозможуваат поставување на блиски врски помеѓу различните токови.
Проблеми во текот на експлоатацијата на овие површини се јавуваат особено во
зимските периоди, кога истите постојано треба да се чистат и одржуваат со цел
непречено извршување на движењата.
Емисијата на издувните гасови како и останатите емисии кои настануваат во
зоната на центарот, се испитуваат и истражуваат во зоната на самата локација.
Заради концентрацијата на сообраќајните површини во зоната на стоковнотранспортниот центар, најпроблематична и најмногу на удар од загадување и штетни
емисии е првата зона на влезните токови.

Подалечна околина

Патна мрежа
Поблиска околина

Железничка мрежа
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - СТЦ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----

Населено место

Дијаграм 3.3: Зони на опкружување на СТЦ
Зона на непосредно опкружување на СТЦ, во широчина од 500 до 600 метри

Просторни објекти. Кога станува збор за распределба на објектите во
стоковно-транспортниот центар, посебно внимание треба да се посвети на
влијанието на емисијата на издувни гасови и останатите емисии. Концентрацијата на
овие издувни материи во поедини зони од локацијата, во голема мерка го
предодредува просторното дислоцирање на одделни објекти. Во деловите од
локацијата каде што емисијата на издувните гасови е минимална се поставуваат
просториите од заеднички интерес без чие дејствување не може да се замисли
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функционирањето на стоковно-транспортниот центар (книговотствени простории,
царински простории, банки итн.); овие објекти се ниски по конструкција, така што
не претставуваат посебен проблем за околината, ниту пак за првата влезна зона.
Понатаму, лесно ги лоцираме објектите кои претставуваат сервис за
стоковно-транспортниот центар - сервисни активности (механичарски работилници,
бензински пумпи, пералница итн.). Особено внимание траба да се посвети на
бучавата која не смее да надмина вредност од 85 dB(A), и не смее да се одрази на
другите зони. Исто така, треба постојано да се следи и загадувањето кое произлегува
од бензиските пумпи, особено отпадните води, континуирано да се следат промените
за да се преземат адекватни и навремени решенија.
Во последно време во СТЦ се групираат и разни производствени капацитети
што претставува потенцијал за појава на разни емисии на гасови и останат тврд
отпад како резултат на видот на производството.
Машини и сообраќајни средства. Претоварната механизација со чијашто
помош се извршуваат неопходните манипулации со стоката, е најзастапена во СТЦ.
Разликуваме механизирани средства со периодично и со континуирано работење. Во
склопот на СТЦ постојат и средства за поправка на сопствениот возен парк на
центарот, но и за поправка на останатите сообраќајни средства кои пристигнуваат во
самиот центар.
Како во рамките на СТЦ постојат и разни производствени капацитети, се
наметнува потребата од инсталирање на разни машини за работа и производство.
Сите овие машини и средства треба да исполнуваат одредени критериуми од аспект
на заштита и унапредување на животната средина. Според нивното дејствување,
може да ги поделиме на средства за внатрешен и средства за надворешен транспорт.
Примената на секоја од овие механизации треба да биде докажана и испитана како
не би се појавиле негативни импликации во центарот и во сите негови сегменти и
зони на дејствување.

3.4.4

Стоковни токови
Согласно основниот концепт на ова истражување, основа на проучување

претставуваат стоковните токови и нивните основни карактеристики за СТЦ.
Ваквите токови имаат изразено влијание на севкупното стопанско движење, промени
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во стопанскиот развој на непосредното опкружување и на околината. Како основа на
проучување се следните битни елементи на стоковните токови:
настанување и структура на патувањето, што особено се изразува во јакоста на
стоковните врски, имајќи ја предвид просторната распределба на стоковните
токови;
структура на внатрешните стокови токови;
структура помеѓу различните стокови токови т.е. распределба според видот на
превоз;
часовна нерамномерност на одвивање на стоковниот промет.
Разгледувајќи ги претходно дефинираните елементи, веднаш доаѓа до израз
развојот на патниот сообраќај како битен сегмент за дејствување на стоковнотранспортниот центар. Ова е резултат на постојаниот пораст на патниот товарен
сообраќај. Врз основа на изнесената анализа може да се препознаат следните
позитивни стоковни движења во рамките на стоковно-транспортниот центар:
зголемување на прометот со стоки и услуги;
просторна распределба на стоковниот промет;
пренасочување на други носители на товарниот транспорт и
часовно усогласување на стоковните токови.
Зголемување на прометот со стоки и услуги. Ова зголемување се согледува
во усогласеност на изворно-целните патувања на различни стоки и постојаната
количина на стоки каја се транспортира со одредени превозни срдства. Усогласеност
помеѓу потребите за превоз и превозните средства настанува со постигнување на
избалансираност на искористеноста на превозните средства, што се постигнува со
рационално искористување на помал број превозни средства со помала носивост,
наместо поголем број транспортни срдства со поголема носивост. Како најдобро
решение за ваков вид рационализација претставува збирниот транспорт кој во целост
ги дава погоре посочените ефекти.
Погорната рационализација се постигнува со квалитетна подготовка на
стоката за транспорт, произлезена од дефинираните изворни и целни движења на
товарот. Ова доведува до рационализација на транспортната верига во рамките на
стоковно-транспортниот центар.
Просторно насочување на прометот со стоки. Долголинискиот превоз што
се извршува во рамките на прометот со стоките од страна на превозните капацитети,
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сега се насочува на периферните делови од сообраќајната мрежа што како ефект има
подобрување на безбедноста во сообраќајот, еколошка безбедност, како и
забрзување на транспортот што не беше случј кога овој превоз се одвиваше во
склопот на останатата мрежа на линии во гратските подрачја.
Пренасочување на други носители на товарниот сообраќај. СТЦ
овозможува пренасочување на товарниот сообраќај од едно на друго сообраќајно
средство во рамките на остварувањето на комбинираниот превоз. Пренасочувањето
на останатите носители на товарниот сообраќај присутно е во далечинскиот
транспорт, при што до посебен израз доаѓа комбинираниот превоз, што особено се
согледува во најчестата комбинација меѓу патниот и железничкиот сообраќај.
Часовна динамика на прометот со стоки. Часовната динамика во прометот
со стоки овозможува рационално користење на транспортната механизација.
Во рамките на негативните ефекти што произлегуваат од СТЦ претставува
големата концентрација на товарниот сообраќај и прометот со стоки на една
локација, со што непосредно е загрозена блиската околина. Наведените слабости
лесно може да се решат со изведба на СТЦ чијашто локација квалитетно ќе го
апсорбира целокупното движење на стоките на локациското подрачје и притоа
функционално ќе дејствува во просторот, со што негативните ефекти ќе се
амортизираат.
3.4.5. Функционална анализа на стоковно- транспортните центри
Секој СТЦ има посебни специфики, па оттаму се наметнува потребата за
специфична анализа на сите случаи. Анализата особено треба да ги опфати влезноизлезните стоковни токови, кои претставуваат посебна специфика за секој стоковнотранспортен центар. Функционалната анализа е најдобра за анализа на стоковните
токови и останатите битни елементи за секој од центрите. Таа овозможува добивање
на значајни информации на подрачјето на центарот, како и значајни информации за
останатите стоковни движења. Во понатамошниот текст претставен е иновативен
пристап кога станува збор за вреднување на стоковните движења во рамките на СТЦ.
Во сообраќајната и логистичката литература може да се забележи
класификацијата на понуди од страна на сообраќајните и логистичките фактори.
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Сообраќајните и логистичките понудувачи може да се класифицираат во следните
функции, како што е претставено на Диј. 3.4.

ЗНАЧЕЊЕ НА
ПОНУДАТА

КЛАСИЧЕН
ПОНУДУВАЧ

ИЗВРШИТЕЛ НА
ПОНУДАТА

универзални
индивидуални
логистички извршители

патен, железнички, воден
и воздушен сообраќај,
складирање и останато

специјализација на
посебни индивидуални
извршители

превоз на специјални
товари температурно
зависни стоки и.т.н.

ПОВРЗУВАЧКИ
ПОНУДУВАЧ

отворени системи за
реализација на каква
било услуга

курирски, експресни и
пакетни испораки на
стока

СИСТЕМСКИ
ПОНУДУВАЧ

затворени системи со
долгорочна деловна
соработка

дистрибутивни системи,
логистички транспортни
ланци и останато

СПЕЦИЈАЛИЗИРАН
ПОНУДУВАЧ

Дијаграм 3.4: Пример за класификација на сообраќајно-логистичките понудувачи.i
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4. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ РЕШЕНИJА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ И
ПРОСТОРНО

УРЕДУВАЊЕ

НА

СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ

ЦЕНТРИ
Процесот на реализација на стоковно-транспортните центри (СТЦ) лесно
можеме да го разделиме согласно веќе дефинираните фази. Разликите што се
јавуваат во процесот на реализација на центрите се резултат на разместување на
инфраструктурните објекти во секоја од дефинираните фази. Како голема пречка при
реализација на СТЦ се јавува правната регулатива на подрачјето на планирање и
проектирање. Проблематично е сместувањето на центарот во планскиот систем, како
целосна усогласеност со веќе постојните темелни национални планови. СТЦ
опфаќаат сè поголем опсег на комплексни функции во рамките на севкупниот
општествено-економски развој на земјата.
Реализацијата на СТЦ претставува процес на просторно обликување на
центарот, т.е. негово сместување во функционалното опкружување, како и
просторно разместување на самите објекти во центарот. Во процесот на реализација
на СТЦ, потребно е да се имаат предвид следните битни елементи:
Постоење на квалитетна законска основа, која би придонела за долгорочно
систематско и функционало планирање и проектирање на стоковнотранспортните центри;
Реализација на мрежа на центри со целосна меѓусебна поврзаност, просторно
уредување, како на локално така и на меѓународно ниво.
Во понатамошниот текст ќе прикажеме повеќе модели на реализација на СТЦ
во шест европски држави. Врз основа на презентираните искуства ќе се создаде
солидна основа (базен потенцијал) за обликување и просторно уредување на
стоковни центри во Република Македонија. Треба да се нагласи дека СТЦ што се
предмет на анализа дејствуваат во склоп на мрежата од светски познатите центри.
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4.1.АНАЛИЗА

НА

РЕШЕНИJА

ЗА

РЕАЛИЗИРАЊЕ

НА

СТОКОВНО-

ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Во ова поглавје извршена е анализа на различни решениjа за реализација на
СТЦ во различни држави во Европа (Германија, Данска, Франција, Холандија,
Португалија и Шпанија).
а)

Стоковно-транспортни центри во Германија
Во Германија, согласно развојните компоненти, може да идентификуваме 32

СТЦ што ги исполнуваат критериумите за ваков вид центри.
Потребата од реализација на СТЦ исклучително потекнува од страна на
јавниот сектор. Најголема улога имаат стопанските субјекти, различните агенции,
како и регионалните развојни служби. Во овие примери битно е да се потенцира дека
влијанието на локалните транспортно-логистички претпријатија во процесот на
реализација на центрите е слабо изразена, или тоа влијание е сосема минимално.
Реализацијата на СТЦ, т.е. неговата изградба, има различна временска
димензија. Како прва доаѓа фазата на планирање, којашто во Германија се извршува
за четири години. Фазата на изградба речиси во сите примери е идентична и
изнесува една година. Од сето ова може да се заклучи дека од моментот на
планирање до моментот на дејствување на СТЦ поминуваат околу пет години.
Големината и структурата на СТЦ во Германија е речиси идентична и во
основа ја има следната специфика: две третини од површината на центарот отпаѓа на
производните сектори; значаен процент заземаат зелените површини, кои служат
како еколошки филтри; соодносот меѓу производните површини и зелените
површини изнесува 1:3; сообраќајните површини заземаат 10% од целокупната
површина; патиштата, паркиралиштата, површините за манипулација на превозните
средства, железничките пруги се третираат како посебни површини за комбиниран
транспорт.2

3

ISL - Institut fur Seeverkehrswirschaft und Logistik, Bremen, 2000
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б)

Стоковно-транспортни центри во Данска
Во 2000 година во Данска постоеле седум СТЦ. Големината на овие центри е

различна. Анализата покажува дека средната вредност на големината на СТЦ
изнесува 140 ha. Бројот на присутни правни субјекти изнесува 48. Иницијативата за
реализација на СТЦ во Данска потекнува од посебни сектори, кои во кооперација со
останатите јавни субјекти, обликуваат центар на дејствување на локално и
регионално ниво. Врз основа на достапните податоци не е можно да се оцени
временскиот период на планирање на центрите, но донекаде може да се дефинира од
минимално една година до максимално три години.
Согласно податоците, не е можно да се дефинира точна претстава за
површинската распределба на центрите. Добиен е податок на ниво на држава кој
покажува дека во Данска најголем центар е Падборг (Padborg) со вкупна површина
од 430 hа и 3000 вработени.
Интересно е за Данска да се напомне дека секој центар има терминал за
комбиниран транспорт којшто е поврзан со мрежата на железнички линии.
Максималната раздалеченост внатре во државата (север – југ) изнесува 350 км, што
значително влијае на вкупниот меѓународен сообраќај.
в)

Стоковно-транспортни центри во Франција
Развојот на СТЦ во Франција е забележан во последните триесет години. Се

идентификуваат дваесет (20) СТЦ, од кои седумнаесет (17) се во фаза на
функционирање, а останатите три, во фаза на изградба. Реализацијата и
функционирањето на СТЦ се остварува според принципот на јавно-приватно
партнерство - PPP (Public - Private - Partnership), што претставува партнерско
дејствување на посебни субјекти и институции. Функционирањето на центрите е
препуштено на посебни друштва за управување. За реализација на СТЦ значаен е
моќниот јавен интерес, што особено се чувствува во процесот на планирање, со што
СТЦ се вклопува во просторниот план на заедницата. Потребно е сепак да се нагласи
дека планирањето и координирањето не се развива на национално ниво, туку истото
е препуштено на одговорните субјекти на регионално и локално ниво. Особено
значајно место зазема планирањето на сообраќајната инфраструктура во постојното
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стопанско

опкружување

во

поголемите

региони.

Најкарактеристично

е

воспоставувањето на квалитетна врска со новоформираните регионални центри и
нивно поврзување на државно ниво.
Од посебен интерес за Франција претставуваат двата стоковно-транспортни
центри од плански и од управувачки аспект. Тоа се центрите Согарис и Прологис
(SOGARIS, PROLOGIS), кои во себе обединуваат од тринасет до дваесет логистички
субјекти на територијата на Франција.
Што се однесува до временскиот период на планирање на СТЦ во Франција,
од моментот на планирање до моментот на фазата на лоцирање и функционирање,
поминуваат вкупно две години. За 30 год. период на постоење и функционирање на
центрите може да се дефинираат одредени предимства и недостатоци како резултат
на непостоењето на стоковно патно-железнички терминал во рамките на СТЦ.
Слабостите се забележани и во локациското решение што подоцна се одразило во
функционалноста на центрите.
г)

Стоковно-транспортни центри во Италија
Во Италија развојот на СТЦ особено доаѓа до израз во седумдесеттите

години. Во Италија се идентификуваат дваесет и еден (21) СТЦ, од кои во 2000
година во функција биле 9 центри, а во фаза на планирање и изградба - останатите 12
центри. Големо значење во процесот на реализирање на овие СТЦ има јавниот
сектор, пред сè од локален и регионален аспект. Локалните и општествените
претпријатија имаат изразена улога во процесот на реализација на СТЦ.
Една од основните цели за реализација на СТЦ била идејата за окрупнување
на раздробените транспортни сектори. Во рамките на СТЦ дошло до окрупнување на
оваa дејност со што се создава поголема конкурентност во поглед на транспортниот
систем внатре во Европската унија. Како основна идеја при формирањето на овие
центри била кооперативноста и смисленото дејствување.
Што се однесува до временскиот период на реализација на еден СТЦ,
периодот изнесува осум години, вклучувајќи го периодот на планирање, реализација
на планските определби и ставање во функција на центарот.
Пристапот на реализација на СТЦ е сличен со Германскиот пристап, при што
посебно треба да се нагласи дека клучен елемент при реализација на СТЦ во Италија
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било решавањето на транспортните проблеми. Заради сето ова, при изградбата на
овие центри во голем дел учествувала и државата, при што биле дефинирани и
посебни делови од центрите за реализација на комбинираниот транспорт, т.н.
комбинирани терминали.
д)

Стоковно-транспортни центри во Холандија
Во Холандија постои голема разлика меѓу сообраќајната политика на земјата

и начините за решавање на ваквите прашања во Европските држави. Во голема
мерка проблемите на транспортот во Холандија се решаваат со изградба на
терминали за комбиниран транспорт, при што за дејствување на овие центри и нивно
функционирање, железничкиот сообраќај зазема посебно место. Во 2000 година во
Холандија биле во фаза на планирање и изградба 5 терминали за комбиниран
транспорт, кои не ги исполнуваат условите за да се дефинираат како стоковнотранспортни центри.
Терминалите за комбинираниот транспорт опстојуваат во градовите Ротердам
и Венто, а се планира да се изградат во Нимваген, Гронинген и Твенте. Основна
функција на овие центри е да се сервисираат контејнерските терминали во Ротердам
каде што пристаништето е поврзано со внатрешноста на земјата. Во рамките на овие
стоковно-транспортни центри егзистираат и други општествени дејности, при што се
формира различен облик на дејствување.
ѓ)

Стоковно-транспортни центри во Шпанија
Развојот на СТЦ во Шпанија започнал во осумдесеттите години, и досега

може да се препознаат дваесет и три (23) СТЦ, од кои дваесет и еден (21) се во
функција на дејствување, а останатите два, во фаза на планирање и реализирање.
Половина од нив имаат површина поголема од 50 ha, а најмалиот центар има
површина околу 10 ha. Најголемиот СТЦ зафаќа површина од 100 ha. Голем дел од
овие центри се како резултат на потребите на јавниот сектор, а само во еден случај
има мешање во пристапот на формирање на стоковно-транспортен центар според
принципот на јавно-приватно партнерство.
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Треба да се нагласи дека за реализација на СТЦ во Шпанија се потребни 5
години,

вклучувајќи

ги

комплетно

фазите

на

планирање,

реализација

и

функционирање на центарот. Во СТЦ бројот на вработени е далеку поголем во однос
на другите држави. Ова се објаснува со фактот дека во Шпанија е присутна голема
раздробеност на транспортниот сектор, при што со концентрацијата во рамките на
СТЦ се јавува поголем број вработени. Стоковната независност не е така изразена
како кај останатите земји во Европа. Терминалите за комбиниран превоз се наоѓаат
во рамките на СТЦ. Значајно место зазема процесот на планирање и реализација.
е)

Споредбени податоци за реализација на стоковно-транспортни центри
во одделни земји во Европа
За повеќето стоковно-транспортни центри, дефинирани во претходните

примери, значајни се одредени карактеристики. Врз основа на одредена анализа,
може да се препознаат некои сличности.
Имајќи ја предвид различната големина на стоковно-транспортните центри во
повеќето Европски држави, може да се претстави следната зависност која ги дава
споредбените величини на СТЦ во претходно анализираните држави.
СТЦ со најмала површина се појавуваат во Франција и Шпанија, што е
последица на посебната сопственост на овие центри во рамките на државата.
При анализа на процесот на реализација на СТЦ, лесно може да ги
препознаеме следните заеднички карактеристики;
Реализацијата на СТЦ во повеќето случаи е резултат на потребите на јавниот
сектор. Претежно тоа се локални организации и здруженија, кои повеќето се во
јавна сопственост.
Реализацијата на СТЦ се остварува како резултат на дејствување на јавните и
посебните сектори; изразено преку обликот на јавно-приватно партнерство.
При реализацијата на овие центри особено е присутно влијанието на јавниот
сектор.
Бидејќи јавниот сектор има изразена улога во процесот на реализација на СТЦ,
улогата на овој сектор се огледува и преку други значајни активности:
реализација

на

просторното

планирање,

изградба

на

сообраќајната

инфраструктура, најразлични субвенции и финансиска помош.
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4.2.ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ ФАЗИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Реализацијата на СТЦ е доста слична во постапката со процесот на
реализирање на останатите инфраструктурни објекти. Реализацијата ги вклучува
следните основни фази:
Фаза на планирање;
Фаза на изведба;
Фаза на функционирање.
4.2.1. Методолошки пристап при реализација на стоковно- транспортните
центри
Постапката на реализирање на стоковно-транспортни центри може да ја
дефинираме со следните основни пристапи (Дијаграм 4.1.):
Теоретски пристап;
Методолошки пристап;
Структурно уредување на СТЦ;
Долгорочен критериум на вреднување;
Начин на реализација на методолошкиот пристап;
Вреднување (макро и микро вреднување на постигнатите резултати).
Во рамките на наведениот пристап, најпрво треба да се дефинираат основните
теоретски поставки што се поврзани со реализирањето на СТЦ. Покрај основните
подрачја на анализа, во првата фаза на вреднување потребно е да се изврши
поширока анализа на промените што настануваат согласно широкиот општественоекономскиот развој при реализирање на СТЦ. Потоа следи основната анализа на
теоретските и методолошките поставки на исцртување на СТЦ; во понатамошната
анализа следи чекорот кон основните структурни елементи на предвидениот СТЦ.
После оваа анализа следи анализата на релевантните критериуми, при што се
добива основната критериумска анализа. Врз основа на веќе извршената
критериумска анализа, се формира оптималната структура на СТЦ, согласно
дефинираната состојба и потреби. Во рамките на дефинираната методологија може
да се истакнат следните критериуми:
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Количина на стоката, која е потребно да се манипулира (стока која е потребно
да се преманипулира, складира, царински прегледа, царинско складирање,
сортирање итн. );
Локација во рамките на дефинираната сообраќајна мрежа (анализа согласно
предвидената сообраќајна локација);
Развој на околината согласно локацијата на СТЦ;
Развој на СТЦ согласно останатите сообраќајни површини (товарни
терминали, дистрибутивни центри, итн.);
Урбанистички и останати погодности за воспоставување и развој на СТЦ;
Зголемена поделба на логистичките активности;
Општествен развој и развојни потенцијали во околината;
Положба на СТЦ согласно меѓународните стоковни токови.
По конкретната анализа, следи решение согласно дефинираната варијанта.
Како последен чекор следи предвиденото вреднување на предложеното варијантно
решение согласно дефинираниот избор, врз основа на претходната анализа,
согласно претходната методологија. (Диј. 4.1).
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1. ТЕОРЕТСКИ РЕЗУЛТАТИ
развојни трендови на подрачјето на транспортот
рационализација на превозниот процес
учинок од воспоставените транспортни вериги
основни барања кои произлегуваат од
општествениот развој

2. МЕТОДОЛОШКИ РЕЗУЛТАТИ
МЕТОДОЛОШКА ФАЗА

ЦЕЛИ

3. ДОЛГОРОЧНА СТРУКТУРА
основни технолошки етапи
просторни елементи

4. ДОЛГОРОЧНИ КРИТЕРИУМИ
НАДВОРЕШНИ КРИТЕРИУМИ
СООБРАЌАЈНО ЛОГИСТИЧКИ КРИТЕРИУМИ
ОСНОВА НА МОДЕЛОТ

5. РЕАЛИЗАЦИЈА НА МЕТОДОЛОГИЈАТА
дефинирање на потребните влазни величини
важнот и динамика на реализација

6. ВРЕДНУВАЊЕ
вреднување на варијантни решенија
учинок на макро и микро ниво

Дијаграм 4.1: Алгоритам - методологија на реализирање на СТЦ3
4.2.2. Основни елементи на различните решенија за реализација на стоковнотранспортните центри
При реализирање на СТЦ може да се констатираат различни пристапи, имајќи
ја предвид различната литература и различните решенија. До разликите доаѓа како
3

Jurić, J. Kolenc, Elaborat idejnog rješenja za formiranje RTC -a, Zagreb, 1995
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резултат на класификацијата на основните елементи во рамките на дејствувањето на
СТЦ. Најкарактеристични во процесот на реализирање на СТЦ се следните
елементи:
Структура на просторните дејности, структура на товарот, конкуренцијата итн.;
Сообраќајната

инфраструктура

(сообраќајната

поврзаност,

просторната

развиеност итн.);
Развиеност на структурните елементи, како основа за модуларна дефиниција на
просторното дејствување;
Транспорт

и

складирање

(потребен

возен

парк,

комбиниран

превоз,

манипулациски средства, складишни капацитети итн.);
Информациски системи (подготовка на стоката, поврзаност на компонентите во
составот на центарот, надзор, евиденција итн.);
Управување со СТЦ (раководење, организирање, планирање, финансирање
итн.);

4.3.

ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТОКОВНОТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР
Во понатамошниот текст, проучена е постапката и критериумите за

реализирање и функционирање на СТЦ согласно просторното уредување. Концептот
на ваквата анализа се изведува врз основа на детално согледување на повеќе
европски СТЦ, принципите на нивното просторно дејствување и функционирање во
рамките на дефинираната локација.
4.3.1 Потенцијални стоковни токови
За целосно и квалитетно решение за изградба и функционирање на СТЦ,
потребно е уште во првата фаза да се изврши квалитетна анализа и предвидување на
сите влезни и излезни токови на стоки во зоната на лоцирање на СТЦ. Врз основа на
оваа анализа ќе се донесе потребното решение за оправданоста од изградба и
функционирање на СТЦ на дефинираната локација. Оваа анализа и дефинирањето на
големината на стоковните токови како влезна и излезна големина претставуваат база
за димензионирање на просторното и функционално уредување на центарот.
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Големината на стоковните токови е во директна врска со стопанските
активности на набљудуваното подрачје, како и неговото карактеристично
опкружување. Стоковните токови, токовите на товарниот сообраќај претставуваат
долгорочен развоен ефект на посматраниот СТЦ. Во поголемиот дел од светската
литература и практика може да се изнијансираат следните параметри кои се од
големо значење:
Големина и структура на основните товарни единици;
Спремност на товарот за контејнеризација што овозможува развој на
контејнерскиот превоз и контејнерските терминали, што се предуслов за
комбиниран превоз;
Логистички потреби за СТЦ, како резултат на поедини специфики на превоз
што ги бараат одделни стоки, како и логистичка поддршка за реализација на
останатите активности (царина, администрација, контрола на стоката итн.).
При дефинирање на локацијата на СТЦ, од голема важност е да се види за
каква транспортна верига станува збор, за отворени или затворени транспортни
процеси во рамките на дефинираната локација на СТЦ. За реализација на
транспортната верига потребно е хармонично и функционално дејствување на
поедините субјекти во рамките на СТЦ. За вакво дејствување, СТЦ пружа идеални
услови за комплементарност на транспортниот процес и негова целовитост. Во
рамките на СТЦ функционираат и останати активности, со што се овозможуваат
минимални загуби во поглед на организација и испорака на стоката од едно место на
друго.
На Диј. 4.2. ќе прикажеме една транспортна верига, односно ќе дефинираме
еден прекинат и непрекинат транспортен процес. Понатаму имаме расчленување на
прекинатиот транспортен процес на два дела, во случај кога товарната единица не се
раздвојува и во случај кога таа може да се раздвои.
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Дијаграм 4.2: Транспортна верига што може да се дели
За успешно планирање на СТЦ не е доволно само да се знае количината на
стоката што е во оптек, туку од голема вежност е да се познава структурата на
стоковните токови.
Основни информации за стоковните токови може да се добијат на ниво на
статистички податок, но од особена важност е да се истакне дека податоците од
микро и макро локациските анализи имаат големо значење за правилно и точно
резонирање.
Врз основа на постојната анализа, може да се дефинира минималната
количина на стока неопходно потребна за нормално функционирање на СТЦ. Како
средна мерка за пресметка се зема количина на стока од 1200 до 1500 тони/ден.
Треба да се истакне дека ваквиот податок не е обврзувачки, од причини што може да
се дефинираат и многу други останати активности во центарот што ќе резултираат и
со пораст на манипулираната количина на стока во текот на денот СТЦ.
Анализите покажуваат дека за економска оправданост, потребна е должина на
железничката товарно-растоварна рампа од 300 м, што овозможува претовар на 40
товарни единици дневно. Под претпоставка дека средната товарна единица има маса
од 10 т, тоа значи дека минималната количина на дневно претоварена стока изнесува
400 тони/дневно.
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4.3.2 Стоковни

потенцијали

и

функционална

големина

на

стоковно-

транспортните центри
Функционалната основа врз којашто егзистира СТЦ може да се истакне само
со претходна детална анализа. Во центрите каде што постои комплекс од
активности, нивното егзистирање е во голема мерка зависно од степенот на
усогласеност на активностите. Усогласеност е потребна за материјалните (стока,
превозни средства, манипулација,..) и за нематеријалните токови (информација,
енергија,.. ). Сите токови што егзистираат во рамките на СТЦ може успешно да се
реализираат доколку за истите постои квалитетна инфраструктура, формирана врз
основа на спрега на дејствување на информациските и на организациските системи.
Пред да се изврши детална функционална анализа, потребно е да се проучи
СТЦ како една единствена целина. За приказ на дефинираниот систем може да се
употреби векторски начин4 (Дијаграм 4.3.).
Главните оски (A, B, C,) претставуваат системски оски:
А - Процесна оска (производни субјекти);
B - Инфраструктурна оска (инфраструктура, супраструктура и работна рака);
C - Информациска и организациска оска (информациски и организациски
процеси );
На секоја од дефинираните оски лесно може да се издвојат следните функции:
Основни функции;
Помошни функции;
Останати функции;
Меѓу различните елементи во самите системски оски и во различните
системски оски, постојат меѓусебни зависности и различни облици на поврзаност.
При реализирање на СТЦ, потребно е да се респектираат овие врски меѓу одделните
елементи, ако се сака дефинираниот СТЦ да ја добие својата вистинска димензија и
улога.

4

Gastaltung von Guterverteilcentralen, Forchungsprojekt des Bundesministers fur Wissenschaft und
Technologie, 1999
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Дијаграм 4.3: Векторско прикажување на основните функции во СТЦ
Меѓусебната поврзаност на елементите внатре во самите системски оски
може да се прикаже во рамките на самата системска оска (А), каде се остварува
врската меѓу производствените и функционалните процеси. Дефинираните процеси
се меѓусебно поврзани преку цврста врска. Останатите елементи што дејствуваат во
самата оска не се земени предвид како резултат на долгорочниот процес на отсуство
на дејствување на одделни елементи (пр.: намалување на произвотството).
Поврзувањето на елементите од различни системски оски може да се прикаже
во основниот пример на дејствување во процесот на испраќање на товарните возила
за далечински транспорт. Товарното возило најпрво мора да се натовари; за
извршување на зададената работа, потребно е на инфраструктурната оска да се
употреби рампа, помошни направи (манипулациски средства итн.) и потребна
работна сила. Освен претходното, потребни се елементите на информациската и
организациската оска на дејствување, како на пр.: информацијата за стоката, начинот
на товарање, складирање на стоката, итн.
Наведените елементи на класификација наоѓаат голема примена при
обликувањето на СТЦ. Конечната одлука околу обликувањето на СТЦ може да се
донесе врз основа на детална анализа на конкретен пример.
Во многубројната светска литература може да се дефинираат и останатите
функционални класификации. Претежно тие се правени со цел поблиску да се
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дефинира изведбената величина на СТЦ. Како пример за најприфатлива форма на
функционална

класификација

во

СТЦ

може

да

се

дефинираат

следните

функционални подрачја:
Подрачје на претовар согласно манипулацијата со стоката (манипулативни
површини);
Подрачје за складирање (складови);
Подрачје на возниот парк со придружните површини и сервисни работилници
(бензиска станица, автопералница, автомеханичарска работилница, паркинг за
товарни возила итн.);
Подрачје на надворешни активности;
Подрачје на производни активности;
Подрачје на административни и царински дејности.
Врз основа на предвидената големина на стоката, која би се претоварала во
СТЦ, можно е да се дефинира најоптималната големина на понудените функции во
центарот. Дефинираната големина на понудените функции е зависна од многу други
фактори, кои потребно е да се земат предвид пред да се реализира СТЦ.
Понудениот дијапазон на основни функции може да се изрази преку
функционалниот спектар, кој претставува множество на различни чинители, кои
имаат свое влијание во процесот на реализација на СТЦ. Оценка на применетиот
функционален спектар, како елемент на дејствување на СТЦ, претставува
количината на претоварена стока, дефинирана согласно следната класификација:
Функциски спектар 1: сите логистички функции на квалитетно високо ниво
(количината на претоварена стока може да се разделува според различни
критериуми);
Функциски спектар 2: - присутни се сите компоненти од транспортно значење;
Функциски спектар 3: - дефиниран функционален спектар, како резултат на
основните влезни компоненти;
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Табела 4.1:

Најприменувана функционална класификација за СТЦ, согласно
количината на претоварена стока5

Функционална

Претоварена

Претоварена

големина

дневна количина

количина на стока

на стока ( т/ден)

на годишно ниво

Обем на претовар

(т/год.)
(1а) Многу голема

10.000 - 15.000

2.500.000 - 3.750.000

Многу голем

> 5.000

> 1.250.000

Голем

1.500 до 5.000

375.000 до 1.250.000

Среден

< 1.500

< 375.000

Мал

функционална
стапка
(1б) Голема
функционална
стапка
(2) Средна
функционална
стапка
(3) Мала
функционална
стапка

Функционалниот спектар не е доволна големина за донесување на релевантни
решенија. Врз основа на Т.4.1 можно е да се дефинираат следните елементи што се
од големо значење за понатамошна анализа:
Развој на класичен, просторно дефиниран, централен и комплетен СТЦ со сите
функционални елементи. Вака дефинираниот центар е претставен со првите два
функционални спектри,
Развој на децентрализиран СТЦ со сите можни функционални спектри,
дефиниран во третиот функционален спектар (дефинираните функции се
реализираат во различни локации).

5

C.Moller, Entwicklung einer Planungsvorgehenweise fur Guterverkehrszentren, Dortmund, 1999
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4.3.3. Останати активности во стоковно-транспортните центри
Пред да се дефинира СТЦ, потребно е да се дефинираат активностите што ќе
дејствуваат во самиот центар. Поделбата на различни активности во СТЦ не е можно
да се направи еднострано. Од таа причина, може да се дефинираат следните
поголеми активности:
подготвителна;
технолошка;
комерцијална;
кибернетска.
Подготвителни активности:
Видови превозни средства и начин на претовар;
Вид на товарот и вид на товарната единица;
Распределба на механизираните средства за манипулација;
Локација за сместување на товарниот супстрат;
Преглед на документацијата и проследување до информатичкиот центар;
Царински служби.
Технолошки активности: Во рамките на технолошките активности спаѓаат
сите активности што се поврзани со превозните и манипулациските средства и
останатата опрема, врзана за манипулација на стоката, нејзино сместување, вид на
товарна единица и вид на манипулација.
Активности што се појавуваат при вертикално и хоризонтално поместување на
товарот;
Движење на товарните срдства внатре во оперативниот центар;
Распоред на механизацијата за манипулирање;
Извршуваење

на

потребните

прегледи

(царина,

технички

преглед,

фитопатолошки преглед, санитарен преглед, ветеринарен итн. );
Складирање на стоката.
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Комерцијални активности. Меѓу комерцијалните активности ги вклучуваме
сите активности поврзани со преземање на стоката.
Кибернетски активности. Во кибернетски активности ги вбројуваме сите
податоци за стоковните токови, нивната стапка на пораст, како и сите движења на
превозните срдства во оперативниот простор на СТЦ.
Во рамките на останати активности, кои исто така имаат големо значење
за функционирање на СТЦ, се организациските и раководните структури на
центарот.
4.4. МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Планирањето на СТЦ претставува резултат на претходното усогласување на
општественото, просторното и сообраќајното планирање. Ова е резултат на
системското

планирање,

усогласеноста

на

просторното,

општественото

и

социјалното планирање, како и секторското планирање на основните подрачја.
Методолошкиот пристап при планирање на СТЦ е идентичен согласно
досегашните употребени методи, кои обично се користат при планирање на
останатите инфраструктурни објекти.
Дефинирањето на постоечката состојба, идентификацијата на постојните
проблеми и предвидените конфликти, претставува уводна фаза во планирањето и
лоцирањето на СТЦ. При анализа на постоечката состојба се надоврзува процесот на
планирање, дефиниран во следните чекори:
Развојни решенија;
Предвидени последици;
Вреднување на предложеното решение;
Избор на најдоброто решение.
Врз основа на претходно дефинираното планирање и дефинираниот плански
пристап, може да се дефинира следниот алгоритам:
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Идеен проект на СТЦ
Сообраќајно
вреднување
Просторно одлучување за локација на СТЦ
Национален
просторен план

Дефинирање на целите

- општествени дејности
- товарни токови
- кадровски ресурси

- просторни можности
- прифатливост на
околината

Просторна и функционална концентрација

Тип на локација

Излезни резултати

Опрема и направи

Инфраструктурна
поврзаност

План за
реализација

Решение и подготовка
на документацијата

Дијаграм 4.4: Алгоритам при планирањето на СТЦ
Идејниот проект за лоцирање на СТЦ може сообраќајно да се вреднува. Врз
основа на позитивните резултати на сообраќајното вреднување се пристапува кон
реализација на СТЦ. Следи детализација на определените цели на проектот и
усогласеност

согласно

националниот

просторен

план.

Понатамошна

фаза

претставува просторна и функционална концентрација на предложениот СТЦ со
почитување

на

постоечките

и

потенцијалните

дејности.

Врз

основа

на

функционалните и просторните параметри се пристапува кон подготовка на
најприфатлив тип локација на СТЦ на микро ниво. После ова се пристапува кон
нотирање на предвидените сообраќајни врски и останати елементи. Следи
дефинирање и подготовка на документацијата.
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Дефинирањето на СТЦ прво треба да се реализира на просторот на
потенцијалната локација на центарот. Притоа, потребно е да се имаат предвид
следните елементи:
Прифаќање на токовите привлечени од локацијата, гравитациони токови,
Потенцијален развој на стопанството што гравитира на предвидената локација;
Општествено опкружување;
Положба на дефинираната локација согласно меѓународните стоковни токови,
информациските токови и останатите токови;
Положба согласно постојната и планираната сообраќајна инфраструктура;
Положба на локацијата согласно локалните, регионалните, националните и
меѓународните центри;
Економско вреднување согласно дефинираната локација на центарот во мрежата;
4.4.1. Модел за просторно уредување на стоковно-транспортните центри
Пред да се пристапи кон детално проучување на просторното уредување на
СТЦ, потребно е да се анализираат основните структурни елементи и нивната
големина во СТЦ. Треба да се напомне дека не е можно да се развие универзална
постапка врз основа на која би можело да се дефинира најоптимална и
најприменлива големина на СТЦ, без познавање и анализирање на локалните
фактори и критериуми, битни за анализа. Локалните значења и специфичности имаат
доминантно значење Оттука, потребно е да се земат предвид при дефинирање на
големината на центарот, и тоа за секој пример посебно, согласно локалните
специфики и локалните критериуми.
Често во практиката се јавуваат примери кои отстапуваат од наведените
вредности, дефинирани како резултат на долгогодишни анализи и истражувања. Во
дефинираните странски истражувања и литература, особено во Германските
истражувања, д-р Х. Баумгартен истакнува дека големината на СТЦ може да се
движи до 300 ha. Авторот наведува дека согласно денешната технологија и опрема,
најрационална вредност на големината на СТЦ се препорачува до 200 ha, нето
површина од 150 ha.
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Меѓу другите автори преовладува мислењето дека големината на СТЦ зависи
од годишно претоварената количина на стока, при што оваа зависност е претставена
во следната табела (Т. 4.2):
Табела 4.2: Пропорционална големина на СТЦ зависно од годишната количина на
претоварена стока6
Големина на СТЦ

Максимална големина

Средна големина

Претовар на стока на

3.500.000 (t/год.)

3.000.000 (t/год.)

200 (ha)

50 (ha)

годишно ниво
Потребна големина

Во понатамошниот текст, на идеална површина прикажано е просторно
уредување на СТЦ, кој во себе вклучува патен и железнички сообраќај. Целосно е
претставена развиена форма на просторно разместување на инфраструктурните
објекти и составни елементи на центарот.

6

C.Moller, Entwicklung einer Planungsvorgehenweise fur Guterverkehrszentren, Dortmund, 1999
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Дијаграм 4.5. Идејно просторно решение на СТЦ на идеална површина
(Извор: www. transportlogistic. de)
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Согласно

претходната

анализа

за

оптималната

големина

на

СТЦ,

во

понатамошната анализа ќе ги претставиме основните структурни елементи што
влегуваат во составот на центарот. Овие елементи може да ги поделиме на две групи
и тоа:
Статички елементи,
Динамички елементи.
Системот од статички елементи го сочинуваат;
Оперативната складишна површина;
Главната складишна површина;
Оперативната сообраќајна површина;
Манипулативната површина;
Површините за стационарен сообраќај;
Оперативната површина за сервисирање на товарните единици (палети,
контејнери) и превозните средства;
Просторот наменет за административни и контролни функции на центарот.
Системот на динамичките елементи го сочинуваат сите манипулативни
средства и направи за пренос на товарот, транспортните средства итн. Голема
значајност во динамичките компоненти на системот имаат информациите од чиешто
квалитетно пренесување зависи успешното работење на центарот. Внатрешното
просторно уредување на СТЦ мора да се изврши врз основа на целосно почитување
на сите овие елементи.
Во поголемиот дел од светската литература може да се сретнат повеќе
дефинирани параметри и критериуми, меѓу кои, од големо значење за просторното
димензионирање и уредување на СТЦ може да ги издвоиме следните:
Респектирање на веќе постојните стоковно-транспортни врски (автопатишта,
главни железнички станици );
Добро димензионирање на динамичките површини, како и површините за
стационарниот сообраќај;
Дефинирани токови на стока со помалку вкрстувања;
Дефинирање на далечинскиот и локалниот товарен сообраќај, како и сообраќајот
со сопствени возила;
Поврзување на позначајните функционални елементи во центарот со поцврсти
врски;
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Предвидување на просторните можности за идно проширување на СТЦ.
Кога станува збор за СТЦ во Република Македонија, треба да се нагласи дека
не се дефинирани некои правила на димензионирање и функционално уредување. Во
понатамошниот текст, согласно многубројните странски искуства, даваме преглед на
основните големини на одделни функционални елементи во склопот на СТЦ; [83].
а)

Царински терминал
а = вкупна површина
б = зелена површина

в/а = 0,12;

б/а = 0,17;

в/а = 0,43;

б/а = 0,22;

в/а = 0,34;

б/а = 0,22;

в = покриена површина
б)

Јавни складови
а = вкупна површина
б = зелена површина
в = покриена површина

в)

Површини за шпедитерски дејности
а = вкупна површина
б = зелена површина
в = покриена површина

г)

Површина наменета за автопревозниците
а = вкупна површина
б = покриена површина

д)

б/а = 0,22;

Сервисни површини за транспортните средства
а = вкупна површина
б = покриена површина

б/а = 23;
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ѓ)

Сервисни површини за луѓе, вклучувајќи ги и административните
простории
а = вкупна површина
б = зелена површина

в/а = 0,18;

б/а = 0,82;

в = покриена површина
Табела 4.3: Основни просторни големини кај еден СТЦ 7
Намена на површината

Застапеност (во %)

Патишта

7,91

Железнички линии без ранжирна станица

4,65

Зелени површини

31,87

Пристанување и паркирање на товарните возила

5,44

Терминал за комбиниран транспорт

5,42

Церински површини

7,65

Јавни складови

13,19

Шпедитерски површини

11,59

Простор за автопревозниците

4,59

Сервис за возилата

0,82

Сервиси за луѓето

1,69

Останато

5,18

Вкупно

100

Во погорните површини не се посебно претставени административните и
управни објекти.
Ако погорните површини се споредат согласно промените што настануваат со
текот на времето, може да се истакне дека најголеми промени настануваат кај
производните површини, кои од година во година постојано се зголемуваат. Што се
однесува до зелените површини, присутна е тенденција на нивно намалување за
сметка на производните површини.

7

D. Požar, Blagovno - distribuciski centri Slovenije,1984
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4.4.2. Димензионирање на стоковно-транспортните центри
Потребно е да се нагласи дека не постои универзален метод за
димензионирање на СТЦ. Останува некоја дефинирана постапка за димензионирање
на помали функционални објекти во рамките на СТЦ, како на пр. површини за патни
и железнички товарни терминали, терминали за комбиниран транспорт, површини за
натовар, претовар, растовар итн.
4.4.2.1.Стар германски метод
Постапката, развиена во Република Германија, иницирана беше од страна на
Министерството за наука и технологија. Во рамките на ова истражување и
дефинирање на одреден метод, прво беа опфатени манипулативните површини, кои
претставуваа основа за дневно преместување на стоката наменета за далечинскиот и
локалниот транспорт. Површините за растовар, од една страна, треба да овозможат
непречена манипулација со стоката, распределба на технолошките пратки на
основни транспортни единици. Од друга страна, потребно е дефинирање на
површините за натовар, дефинирање на основните товарни единици и остварување
на нови товарни пратки. Треба да се имаат предвид и потребните манипулациски
средства, превозни средства, итн.
Дефинирањето на потребната површина за манипулација со товарот се темели
на размерот, големината на манипулативната површина, зависи од површината
наменета за натовар кај товарните возила (превозните средства) коишто дневно се
растовараат и товарат.
Вкупната манипулативна површина е зависна од следните фактори:
Дневната количина на претоварена стока;
Структурата на пратките во зависност од товарот;
Пристигнатите и заминати товарни средства дневно;
Часовната динамика на пристигната и испорачана стока во текот на денот;
Количината на складирана стока;
Наведената постапка може да се прикаже со помош на следните фактори:
ks, факторот на складирање на стоката во однос на дневниот врвен час,
kz, факторот на застој, кој зависи од зафатеноста на складот,
98

Стоковно-транспортните центри (СТЦ) како потсистеми на транспортните вериги

kp, динамичкиот фактор, кој за мали СТЦ изнесува 1,5, а за големи - 1,3. Овој
фактор овозможува непречена манипулација - извршување на транспортната
работа.
Вкупната површина за дневен натовар и растовар на превозните средства
изнесува (m2):
n

TP

TP1 * n1 ....... TPN * nn

TPI * ni
i 1

Каде што:
- TP е вкупната товарна површина (m2)
- TP е товарната површина на превозното средство (m2)
- n се хомогените превозни средства.
Факторот на складирање на стоката во однос на дневниот врвен час (ks) е:
u
Tsk

ks

Каде што:
- u е работниот час [h]
-

Tsk

се потребните часови за складирање на стоката [h]
Нето површината потребна за чекање се пресметува:

NPc

k s * TP [m 2 ]
Каде што:

- NPc е нето потребната површина за чекање [m 2 ]
= k s е факторот на застој ( k s

1,5 )

Вкупната површина потребна за чекање (Pc) се пресметува како:
Pc = NPc * k p [m 2 ]
Сообраќајниот фактор е: k p

1,5.....1,3

Вкупната површина (SP) за натовар/растовар на дневна количина на стока
изнесува:

SP

Pz * k p [m 2 ]
При димензионирање на СТЦ, од голема важност се следните основни

елементи:
часовната распределба на превозните средства во текот на денот;
бројот на часови на растовар/натовар на едно превозно средство.
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Часовите за натовар/растовар на едно превозно средство се во директна
зависност од количината на стоката што се претовара, како и од тоа дали таа е
палетизирана или контејнеризирана со цел да се примени одредена механизација за
манипулација со што натоварно/растоварните операции временски ќе се забрзаат.
Врз

основа

на

извршените

анализи

на

количините

на

стока

и

специфичностите, дојдено е до сознание дека на кратки растојанија за снабдување на
локалните центри се употребуваат товарни превозни средства со мала носивост - до
7.5 тони. Во долголинискиот превоз се употребуваат поголеми товарни возила
(приколки и полуприколки со носивост од 38 до 40 т.
За превоз на кратки растојанија преовладува оптимална оптовареност од 4 т
стока. За оваа количина, вклучувајќи ги и манипулативните операции, за натоварот и
растоварот се трошат 0,75 часа. Наведената вредност се однесува за палетизирана и
непалетизирана стока. Додека за далечинскиот транспорт како модуларна
транспортна единица се зема 10 т стока, при што за извршување на
натоварно/растоварните работи се троши вкупно 1,25 часа. Согласно количината на
стока и носивоста на товарните единици, може да се дефинира функционална
зависност меѓу овие величини од каде што може да се одреди вкупното ангажирано
време потребно за натовар и растовар на товарното средство.
( количина на стока )
1,25 h часови
потребни за
натовар/истовар
1,00 h
0,75 h
0,50 h

( носивост на возилото )
Дијаграм 4.6. Потребни товарни возила за локален превоз
(Извор: Gestaltung von Guterverteilzentralen, Forschungsprojekt des Bundesministers fur Wissenschaft und
Technologie, 1975)

100

Стоковно-транспортните центри (СТЦ) како потсистеми на транспортните вериги

Од приложениот график може лесно да се избере потребното товарно возило
за локален и далечински транспорт.
4.4.2.2.Нов Германски метод
Согласно овoj Германски метод, развиен на Универзитетот во Дортмунд,
може да се изврши димензионирање на потребната површина за транспортните
средства, што во Германија се дефинира како потребен простор за СТЦ. Во склопот
на ова димензионирање се вклучуваат сите останати елементи што влегуваат во
составот на СТЦ, а се во функција на основниот товарен супстрат (потребната стока
за транспорт) во локалниот и во далечинскиот транспорт.
При димензионирање на потребните површини, дефинирајќи минимални
вредности за непречено извршување на основните функции на СТЦ, потребните
површини се специфицираат зависно од нивните функции, и во основа го имаат
следниот редослед:
манипулативна површина;
површина за складирање;
сообраќајна површина;
административни и социјални површини;
сервисни површини;
зелени површини.
Целокупната постапка се темели на претпоставката дека вкупната количина
на преземена стока од далечинскиот транспорт е еднаква на количината на стока
испорачана во локалниот транспорт, т.е.: (P), (преземената стока од далечинскиот
транспорт) = испорачана стока (O) во локалниот транспорт;
Исто така, од големо значење е претпоставката дека целокупната преземена и
испратена стока, еднаква е на вкупниот збир на стоката.

(P) + (O) =(P +O)
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Манипулативна површина

a)

Манипулативната површина директно е зависна од количините на стока,
површините потребни за чекање, просторот за сортирање на стоката и останатите
манипулативни површини. За димензионирање на манипулативната површина се
употребуваат искуствени вредности, кои се темелат на количината на превезена
стока.

Ptov

б)

21[m 2 / t ]

Површина за складирање
Површината за складирање се дели на надворешна и специјална површина за

специјални товари.

Pss

Ptov * 0,75

8,0[m 2 / t ]

Во специјални површини спаѓаат оградените површини во составот на
складовите, наменети за складирање на стоки кои бараат посебни температурни
услови. Во Германија постојат ориентациони вредности за овие површини и истите
се движат во следните граници;
Складови за посебни стоки - од 5.000 m 2 до 50.000 m 2
Ладилници - 10.000 m 2 .
Од наведените вредности лесно може да се дефинира вкупната површина за
специјални складови:

Psp

в)

15 .000 m 2 .......60 .000 m 2 .

Сообраќајни површини
Во рамките на сообраќајните површини влегуваат површините за движење на

возилата, за паркирање и потребната површина за изведба на железнички
индустриски колосек. Површините се димензионираат врз основа на претпоставката
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дека во самиот СТЦ ќе се наоѓаат 50% од товарните возила. Потребната површина за
едно товарно возило изнесува 100 m2.
Потребната површина за изведба на железнички индустриски колосек,
согласно извршените анализи се проценува на 10.000 m 2 .
Потребната површина за паркирање по возило, имајќи предвид 20 тонско
возило за далечински транспорт и 4 тонско возило за локален транспорт, може да се
пресмета на следниот начин:

0,5 *100 m 2 * (1 / 20t 1 / 4t ) * ( P O)t

Pp

15[m 2 /( P O)] ,

каде што:
- Pp е потребната паркирна површина за товарните возила (m 2 ) .
Потребните површини за движење се пресметуваат врз основа на
претпоставки дека во СТЦ, просечно едно товарно возило извршува по две возења.
Широчината на оваа патна мрежа изнесува 12 м, и на секои 100 до 300 м, во правец
мора да се обезбеди напречно поврзување со останатата патна мрежа во центарот.
15% од површината ( a b c d

Ptp

e)

Каде што:
- Ptp е потребната возна површина [m 2 ]

д)

Административни и социјални површини
Административните и социјалните површини, во кои спаѓаат површините за

евиденција и контрола, како и останатите површини за исхрана и забава, може да ги
дефинираме на следниот начин:
PU

S

0,04 * (10,5m 2 / t ( P O) 8m 2 / t ( P O) *100 / 96

0,8[m 2 / t ( P O)]

Каде што:
- PU

S

се административните и социјалните површини [m 2 ] .
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ѓ)

Сервисни површини
Димензионирањето на сервисните површини се врши под претпоставка дека

10% од товарните возила што се наоѓаат во СТЦ имаат потреба од сервисни услуги.
Pser

0,10 *100 m 2 * (1 / 20t 1 / 4t ) * ( P O)t

3[m 2 / t ( P O)]

Каде што:
- Pser е потребната сервисна површина [m 2 ] .
д)

Зелени површини
Со цел да се изврши балансирање на микро климата и да се создадат подобри

услови за работа, зелените површини се основен елемент во секој товарно
транспортен центар. Согласно искуствените анализи од странските истражувања и
практичните искуства, големината на потребната зелена површина во центарот се
движи до 10% од вкупната површина на центарот.
Pzel

10% од вкупната површина

Каде што:
- Pzel е потребната зелена површина [m 2 ] .
Збирни просторни големини
Од претходната анализа, со групирање на сите површини, може да се добие
вкупната потребна површина за дефинирање на СТЦ (Т. 4.4.)
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Табела 4.4: Вкупни просторни потреби на СТЦ
Функција на површината

Просторни големини

а) Манипулативна површина ( Ptov )

21 m 2 / t

б) Складишна површина
надворешни складови ( Pss )

8,0 m 2 / t

специјални складови ( Psp )

15.000 m 2 -60.000 m 2

в) Сообраќајни површини
површини за возење ( Ptp )

0,15*( Ptov

Pss

Psp

површини за паркирање ( Pp )

Pp

Psp

PU

Pser )m 2

S

15 m 2 / t
10.000 m 2

железнички колосек ( Psp )
г) Административни и социјални
површини ( PU

S

0,8 m 2 / t

)

д) Површини за сервисни услуги
3,0 m 2 / t

( Pser )
ѓ) Зелени површини ( Pzel )

0,10*( Ptov

Pss

Psp

Ptp

Pp

Psp

PU

S

Pser )m 2

4.4.2.3. Прифатлив метод добиен како резултат на споредба на претходните
методи
Претходно наведените методи за димензионирање на површините во склопот
на СТЦ, како основа ги имаат просторните параметри. Споредбата на двата метода
може да се претстави во Т. 4.5.
Метод што може да се користи во Р.Македонија за просторно уредување на
СТЦ, како основа може да ја земе важноста на дефинираните површини потребно е
да се знае една од основните површини во СТЦ.
Стариот Германски метод за димензионорање на површините на стоковните
терминали, како основа за димензионирање ја користи потребната манипулативна
површина во рамките на којашто се вклучени потребните површини за движење.
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Табела 4.5: Споредбена постапка за димензионирање на СТЦ
Пресметка на следните површини

Македонски

Стар

Нов

согласно усвоениот метод

метод

Германски

Германски

метод

метод

1. Манипулативни површини

*

2. Складишни површини

*

0

3. Сообраќајни површини

*

*

4. Управни и социјални површини

*

0

5. Сервисни површини

*

0

6. Зелени површини

*

0

7. Потребни натоварни рампи

0

8. Царински површини

*

0

0

9. Терминали за комбиниран транспорт

*

0

0

методот овозможува,

0-методот не овозможува,

0

*-методот делумно овозможува

Со новиот Германски метод можно е да се дефинираат речиси сите потребни
површини во СТЦ. Единствено со овој метод остануваат недефинирани терминалите
за комбиниран транспорт, царинските терминали и железничкото поврзување во
самиот терминал.
Со употреба на претходно дефинираните методи не е можно целосно да се
дефинираат сите елементи во СТЦ. Својата практична верификација овие методи
најдобро ја покажале како методи за димензионирање на приемно-испратните
станици во рамките на СТЦ на основниот супстрат за манипулирање, како и во
подготовка и изнаоѓање нови форми за дефинирање на основната транспортна
единица.
При димензионирање на СТЦ пожелно е да се користат сите три методи,
бидејќи една со друга се надополнуваат и како краен ефект се добива прифатливо
решение.
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4.5.

МОДЕЛ

ЗА

СООБРАЌАЈНО

УРЕДУВАЊЕ

НА

СТОКОВНО-

ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Основен фактор за успешна работа на СТЦ претставува поврзувањето на
истиот со постојната комуникациска мрежа. Поврзувањето треба да се изврши на
ниво на патна мрежа и на постојната железничка мрежа и останатите линии на
комуникација. Позитивно во сето ова е присуството на сите останати транспортни
чинители, кои исто така имаат голема улога за квалитетно и функционално
дејствување на СТЦ. Пред сè тука се мисли на воздушниот и водениот сообраќај.
За функционирање на центарот неопходно е квалитетно решавање на
сообраќајната инфраструктура во центарот, од аспект на динамичкиот и статичкиот
сообраќај, со цел да се овозможи надополнување меѓу одделните субјекти во
реализацијата на транспортниот процес, како од аспект на оптимално искористување
на превозните капацитети, така и од аспект на користење на современи средства за
изведување на манипулативните операции.
Во понатамошниот текст ќе се задржиме на сообраќајната основа на СТЦ,
како и железничкото уредување на самиот центар.
4.5.1. Уредување на патниот сообраќај во стоковно-транспортниот центар
При внатрешното сообраќајно уредување на СТЦ, потребно е да се имаат
предвид следните основни претпоставки:
Поделба на далечинскиот и локалниот сообраќај;
Разграничување на товарниот сообраќај и сообраќајот со сопствени возила;
Кружно водење на сообраќајот со што е можен помал број пресекувања на
токовите;
Да се дефинира краткотрајно и долготрајно паркирање.
Димензионирањето на сообраќајните површини, како и нивното обликување
не може да се замисли без следните основни начела:
дефинирање на индуцираниот сообраќај, кој настанува како резултат на
дополнителните активности во самиот центар;
дефинирање на услужниот сообраќај, како резултат на услуги извршени со
индивидуални возила;
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дефинирање на внатрешниот сообраќај, настанат како резултат на просторната
оддалеченост на поедините објекти во центарот;
дефинирање

на

индивидуалниот

сообраќај,

настанат

како

резултат

на

задоволување на одредени индивидуални потреби - снабдување итн.;
дефинирање на транзитниот сообраќај кој може да се појави во рамките на СТЦ.
За димензионирање на сообраќајните површини во СТЦ, не е доволно само да
се

класифицираат

сообраќајните

активности,

туку

истите

треба

да

се

квантифицираат, со што резултатот на димензионирањето ќе биде доста реален. Не
постои универзален метод за димензионирање на сообраќајните површини, од
причини што секој СТЦ има свои специфики. Особено е важно прашањето за
квалитетно решавање на сообраќајните површини во центарот за секоја сообраќајна
гранка посебно, но и компаративно и комплементарно во рамките на самиот центар.
Бидејќи не постои универзален метод за димензионирање, согласно досегашните
искуства, приложен е преглед на одредени спознајни ефекти од димензионирањето
на поодделни сообраќајни површини.
а)

Товарен сообраќај
Големината на товарниот сообраќај може да се предвиди како:
Апроксимативна оцена на идниот товарен сообраќај врз основа на искуствени
податоци за СТЦ. Точноста на овие податоци секогаш е проблематична.
Големината на товарниот сообраќај, кој се планира дневно за испраќање и
достава во СТЦ. Врз основа на предвидената количина на стока може да се
изврши

димензионирање

на

одделните

елементи

од

сообраќајната

инфраструктура во центарот. Во Германските методи, согласно долгогодишните
истражувања и искуствени податоци, дефинирани се следните големини кои се
од битно значење при димензионирање на одделни елементи од центарот:
Во далечинскиот транспорт, каде што повеќе се употребуваат поголеми
товарни возила, оптовареноста по возило изнесува од 10 до 22,5 тони стока;
Во локалниот сообраќај, каде што се употребуваат мали товарни возила,
оптовареноста по возило изнесува 4 тони стока.
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б)

Индуциран сообраќај
Товарниот сообраќај во рамките на СТЦ може да се димензионира ако се

имаат предвид и познати се капацитетите на постојните сервисни објекти,
капацитетите на производствените објекти, продажните капацитети на одделни
субјекти во рамките на центарот. Во рамките на центарот се појавува индивидуален
сообраќај

кој

е

резултат

на

специфичните

карактеристики

на

центарот.

Индуцираниот сообраќај за индивидуалните возила, кој се одвива во рамките на
центарот , апроксимативно се оценува на 2,5 возења по индивидуално возило на 100
вработени во текот на работниот ден.
в)

Услужен сообраќај
Услужниот сообраќај во рамките на СТЦ зависи од активностите на

вработените во самиот центар. Присутна е употребата на различни сообраќајни
системи за реализација на транспортните задачи, што е зависно од локацијата на
СТЦ и поврзаноста на истите со јавниот патен сообраќај. Поврзаноста на СТЦ со
јавниот патнички превоз има цел реализација на неколку важни елементи што имаат
изразено влијание на порастот на услужниот сообраќај:
Локацијата на СТЦ во однос на линиите на јавниот патнички превоз доведува до
пораст на индивидуалниот сообраќај за 80%;
Локацијата на СТЦ во места кои имаат изразен јавен патнички сообраќај,
овозможува пораст на индивидуалниот сообраќај за 90%;
Локацијата на СТЦ надвор од места со слабо развиен јавен патен сообраќај,
придонесува индивидуалниот сообраќај да се движи во границите од 90% до
95%;
Локацијата на СТЦ во места со изразено слаба развиеност на јавниот патнички
превоз, придонесува индивидуалниот сообраќај да се движи околу 95%;
Локацијата на СТЦ на места кои немаат развиено мрежа на јавен патнички
превоз, придонесува за пораст на индивидуалниот сообраќај и до 100%
Индивидуалниот сообраќај што се реализира во рамките на СТЦ, се
реализира со индивидуални возила. Останатите видови на реализација на
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индивидуалниот сообраќај се резултат на локалните карактеристики и на
значајноста на потребата од сообраќај.
г)

Внатрешен сообраќај
Овој вид сообраќај е зависен од големината и просторната карактеристика на

СТЦ каде што од посебно значење е локацијата на центарот и неговите
функционалности. За мали СТЦ (до 50 ha) со соодветно просторно решение,
внатрешниот сообраќај може да се занемари. Кога СТЦ го посматраме како
модуларен комплекс, од посебно значење е да се проучат вкупните сообраќајни
движења во рамките на модуларните единици.
д)

Индивидуален сообраќај
Големината на индивидуалниот сообраќај е зависна од присуството на

трговските претпријатија во СТЦ. Товарниот сообраќај е во голема мерка зависен од
видот на стоката што се продава. Сообраќајот реализиран со сопствени возила е
зависен од локацијата на центарот и развиеноста на мрежата на јавниот патнички
сообраќај. Во анализите често се употребува вредноста 1,65 движења на m 2
продажна површина во текот на работниот ден.
ѓ)

Транзитен сообраќај
Овој вид сообраќај е во директна врска со локацијата на центарот во однос на

останатата патна мрежа, мрежното поврзување на ниво на целата локација, како и
врските во самата мрежа.
4.5.2. Уредување на железничкиот сообраќај во стоковно-транспортниот
центар
Пред да се започне со уредување на железничкиот сообраќај во СТЦ,
потребно е да се анализираат објектите на железничката инфраструктура, кои се
атрактивни за СТЦ. За поважните објекти потребна е поголема специфичност, од
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што се наметнуваат и посебни специфики при реализацијата на истите. Од
прифатените објекти зависна е структурата на железничкиот центар во рамките на
СТЦ.
Потребно е да се реализираат следните инфраструктурни објекти:
Контејнерски терминал;
Терминал за (Ro – La) возови;
Покриени, непокриени складишни објекти за натовар и растовар на стоката.
а)

Контејнерски терминал
Во рамките на контејнерските терминали од особена важност е примената на

манипулациските средства што се користат во центарот. Изборот на видот, типот и
производителот на манипулативното средство зависи од следните фактори:
Типот на контејнерскиот терминал;
Големината на терминалот;
Стоковните потсистеми, кои се поврзани со терминалите;
Капацитетот на терминалите.
Во практиката преовладува теоријата со која може во рамките на
железничкиот сообраќај со доволно голема сигурност да се утврди видот, типот и
карактеристиките на манипулативните средства.
б)

Терминали за (Ro - La) возови
При дефинирањето на терминалите за манипулација со (Ro - La) возови,

потребно е да се испочитуваат предвидените големини на сообраќај, како и
часовната динамика што се јавува во патниот сообраќај. На подрачјето на
инфраструктурното уредување на овие терминали, од особена важност е
дефинирањето на просторните елементи коишто особено треба да се респектираат за
непречен растовар и натовар на товарните возила. За успешна реализација на овие
терминали од особена важност е снабденоста со потребниот број вагони за
реализација на претоварните работи. Потребно е да се реализира товарно-растоварна
рампа со вкупна должина од минимум 550 м и уредена површина за непречен
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растовар и натовар. Во рамките на овој терминал треба да се воспостави квалитетна
патна мрежа за непречено манипулирање со возилата (натовар и растовар).
г)

Покриени и непокриени објекти за натовар и растовар на стока
Од особена важност во рамките на СТЦ е непречениот претовар меѓу

железничките и патните превозни средства. Најдобро е да се овозможи покриена
површина за непречено манипулирање со стоковните единици, складирање,
преместување, расформирање и формирање на нови товарни единици. Во
понатамошниот текст ќе бидат претставени различни форми на покриени површини
меѓу железничкиот и патниот сообраќај.
Координацијата на стоковните токови, претоварните манипулативни средства
и складирањето на стоката треба да биде на високо ниво за да се реализира
транспортната верига. Во вакви случаи складот не е наменет за долготрајно
складирање.
Првото решение не бара големи инвестициски вложувања - со поместување
на еден вагон во процесот на манипулација се поместуваат и сите останати.

Железнички
вагони
Покриена површина

Товарни возила
Слика 4.1: Едноставна изведба на покриена површина меѓу железничкиот и
товарниот сообраќај
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Железнички
вагони
Покриена
површина
Железнички
приклучок
Товарни возила
Слика 4.2: Посложена изведба на покриената површина меѓу железничкиот и
товарниот сообраќај
Ваквата изведба (Сл. 4.2) бара поголеми инвестициски вложувања за
реализација. При замена на еден вагон не е потребно да се поместуваат сите вагони,
промената се извршува далеку полесно отколку во првиот случај. Покриените
површини не се наменети за долготрајно складирање на стоката.
Третиот пример ги отстранува слабостите на претходните два примери,
промената на вагоните е можно да се реализира посебно за секој вагон, независно од
останатите вагони. Инвестициските вложувања се далеку поголеми од претходните
решенија, но далеку помали од останатите предлог варијанти. Ваквото решение
овозможува долготрајно складирање на стоката во поголеми количини. (Сл. 4.3).

Железнички вагони
Железнички
приклучок

Покриена
површина

Товарни
возила
Слика 4.3: ,,Столпчеста“ изведба на покриена површина меѓу железничкиот и
патниот сообраќај
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Во случаи кога претоварните операции се изведуваат со поголемо учество на
контејнерски единици, како и преместување, претовар на цели превозни единици,
најпогодно решение е изведба на железнички терминал во рамките на СТЦ,
претставен на Сл. 4.4.
Товарни возила
Покриена површина

Контејнери

Железнички
вагони
Железнички приклучок
Контејнерска дигалка
Слика 4.4: Можен облик на контејнерски терминал
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5.

ОПТИМИЗАЦИЈА НА ИЗБОРОТ НА ЛОКАЦИЈА НА СТОКОВНОТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ - ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН
РАЗВОЈ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ
ТЕХНОЛОГИИ
Мрежата на СТЦ се дефинира врз основа на методологија и детално

разработени студии. При дефинирањето на основната поставка за концептот за
мрежа од СТЦ се поаѓа не само од нивното транспортно значење, туку и од
комплексните стопански функции кои се унапредуваат со примена на рационални и
пред се современи транспортни технологии. Од ова произлегува дека СТЦ ги
надминува рамките на дејствување само како сообраќајно-транспортен јазол
постанува значајна спона меѓу токовите на стоки во макро и микро дистрибуцијата
со примена на современи транспортни технологии.
Посматрано во генерална смисла, СТЦ треба да ги задоволи основните цели на
регионалниот развој и целите на корисниците, т.е да ги задоволи основните барања
кои се поставени пред него како современ логистички центар. СТЦ се појавуваат
како основни функционални елементи на транспортната верига на дистрибуција на
готовите производи, но истовремено и во веригата за набавка на суровини и
репроматеријали за производниот процес. Ова значи дека во постапката за
проектирање на СТЦ, иницијална фаза претставува согледување на барањата на
регионалното опкружување и неговите транспортни потсистеми, утврдување на
проблематичните точки, тесните грла и резервите, логистичките трошоци, односно
утврдување на можностите кои би се оствариле со потенцијалната оптимизација на
изборот на локација за воспоставување на СТЦ.
СТЦ не претставува логистички центар којшто можеме да го подредиме,
квантифицираме само врз основа на еден потсистем. Специфичните барања што се
дефинирани од развојните компоненти на секој од регионите, градовите, влијае и на
специфичната методолошка постапка на проектирање и лоцирање на СТЦ, кои се
прилагодуваат на дефинираните потреби како и современите транспортни
технологии. Во фазата на анализа на постоечката состојба на транспортните системи,
една од основните активности претставува собирање податоци за транспортните
потсистеми и стоковните токови во посматраниот регион.
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Во денешни услови не може да се замисли современата индустријализација без
осовременување на транспортно-манипулативните системи. Решенијата се бараат во
системскиот пристап на дефинирање и развој на современи збирно-дистрибутивни
стоковни центри, т.е јазли со поголема концентрација на стоковни токови, каде со
помош на комбинираниот, интегралниот, интегрираниот и мултимодалниот начин на
превоз, како и современите манипулативни технологии на натовар, растовар и
претовар на стоката, значително би се придонело за побрз поефикасен и пред сè,
поекономичен превоз.
5.1. РАЗВОЈ

НА

СОВРЕМЕНИТЕ

ТРАНСПОРТНИ

ТЕХНОЛОГИИ

(ИНТЕГРАЛЕН, КОМБИНИРАН И МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ) И
СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
Современите транспортни технологии ги делиме на три основни системи (секој
систем има свои потсистеми):
интегрален транспорт - палетизација и контејнеризација;
мултимодален транспорт - huckepack, Ro-Ro, Ro-Lo, Ro-Ro-OBO, состав од
влечни возови (LASH, SEABEE, BACAT);
комбиниран транспорт - современ транспорт реализиран во содејство на најмалку
две сообраќајни гранки.
Интегралниот транспорт претставува начин на транспортна манипулација,
при што стоката не се става непосредно на транспортното средство, туку претходно
се сложува на палети или на контејнери, и потоа вака сложената стока рационално
може да ја преземаат сите транспортните средства од сите облици на транспорт, од
сите сообраќајни гранки.
Мултимодалниот транспорт претставува транспортна технологија каде што
при реализацијата на превозот на стоката истовремено се употребуваат две
најсовремени и соодветни транспортни средства, од две различни сообраќајни
гранки, при што едното транспортно средство заедно со стоката постанува товар на
другото транспортно средство од другата сообраќајна гранка, со тоа што
транспортниот процес се одвива најмалку меѓу две држави.
Комбинираниот транспорт претставува начин на превоз на стоката каде што на
еден транспортен пат (верига) од местото на производство до местото на
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потрошувачка, комбинирано се употребуваат најмалку два современи вида превозни
средства од две или повеќе сообраќајни гранки. Во поширока смисла, комбиниран
превоз е оној превоз во којшто учествуваат повеќе сообраќајни гранки со
воспоставување на таканаречената транспортна верига од испраќачот до приемачот
на стоката.
Современите транспортни технологии влијаат на конкурентната способност за
вклучување на националната економија во меѓународната поделба на трудот во
процесот на превоз на стоката од производителот до потрошувачот,. Претходното се
наметнува како важна потреба за нашата земја, затоа што постојните техники и
технологии, меѓутоа и организацијата на манипулацијата со стоката, складирањето и
претоварот на стоката, постануваат препрека во динамичноста на производството и
успешноста на транспортниот процес, имајќи ги предвид големите покачувања на
транспортните трошоци и цената на стоката во крајната вредност на производот. Во
нашата замја, овие трошоци во вкупната цена на производот учествуваат и до 60% за
поедини стоки, а во технички развиените земји, учеството е сведено на 6 до 9%.
Сите поместувања што ќе се направат во интензивното и целосно вложување во
современите транспортни технологии и нивното интегрално експлоатирање, сигурно
и реципрочно ќе влијаат на намалување на транспортните трошоци.
Во проучувањето на развојот на современите транспортни технологии во
нашата земја, потребно е да се дефинираат најактуелните проблеми, а тоа се:
застареноста на инфраструктурата, објектите и средствата, т.е. транспортната
техника.
неефикасната организација на работата
неадекватното вклучување на сите учесници во сообраќајот во современите
транспортни технологии
нецелосната меѓусебна обединетост на информатичките системи
неадекватното научно истражување на меѓународниот транспортен пазар
неправилната локација на СТЦ.
Комбинираниот

превоз

придонесува,

покрај

поголема

безбедност

во

сообраќајот, намалување на притисокот врз сообраќајните системи во европските
земји, и доста значајно намалување на оптоварувањето на патната мрежа, што
директно влијае врз намалување на негативните ефекти од сообраќајот врз човекот и
неговата околина (број на сообраќајни незгоди и штети на патиштата).
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Владите на европските земји вложуваат доста средства и знаење во поддршката
и развојот на комбинираниот превоз, најмногу на комбинацијата пат-железница, и
тоа не само во рамките на своите граници, туку и пошироко, на ниво на меѓународна
заедница.
Треба да се истакне дека државата треба да даде приоритет во развојот и
модернизацијата на патната и железничката мрежа, развојот на современи СТЦ, без
кои не може да се реализираат сите претходно дефинирани современи транспортни
технологии. Истакнавме дека современите транспортни технологии придонесуваат
за рационализација, т.е. намалување на вкупните трошоци на транспорт и останати
манипулации, меѓутоа правилната локација на СТЦ има големо значење за
реализација на оваа заштеда, бидејќи овие центри претставуваат места каде што се
реализирааат споевите меѓу различните сообраќајни гранки при реализацијата на
која било современа транспортна технологија. Токму местата на пресретнување
претставуваат и места каде што настануваат најголемите трошоци во транспортната
верига, за чие намалување оптимизацијата при изборот на локација за СТЦ ќе има
пресудно влијание.
5.1.1. Бимодален систем - нова техника во Hucke-pack транспортот,
потсистем B
Во

ова

поглавје

станува

збор

за

нова

транспортна

технологија

во

мултимодалниот транспорт пат-железница, која успешно функционира повеќе
години во САД, а почнала да се применува и во Англија, Италија, Франција,
Норвешка, и во други земји, се разбира во експериментална фаза.
Идејата е да се конструира товарно возило што ќе може да се движи по патишта
и по железница, и притоа да се постигне значително намалување на вкупните
трошоци на транспортните и останати манипулации. Таквите возила, наречени Road
Railer, можат да се дефинираат како поединечни пратки во патниот или во
железничкиот превоз, или од истите да се состави посебен воз, т.н. влечен воз
(Trailer Train).
Овие возила, без разлика на тоа дали се движат по патна или железничка мрежа,
имаат целосно одвоен и независен трап на газење. Како патно возило, истото се
одвојува од железничкиот двооскин склоп (основа) која останува на железничкиот
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терминал. Ова возило не е оптоварено со железничка техника, што претставува
предимство ако се има предвид тежината на стоката што се превезува. При
префрлување на ова возило од пат на железница, влечното возило (тракторот)
едноставно се одвојува, а приколката се поставува на двооскина железничка основа.
Така, оваа комбинација може да се приклучи во кој било воз што се движи со брзина
до 120 km/h. Преминот од едно на друго превозно средство ангажира време (од 5
минути), а за реализација не е потребна некоја посебна претоварна опрема
(специјални дигалки и слично). За извршување на оваа работа доволно е едно патно
влечно возило.
5.2. ПОТРЕБА ОД ФОРМИРАЊЕ НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ
СОГЛАСНО

ПОТРЕБИТЕ

НА

СОВРЕМЕНИТЕ

ТРАНСПОРТНИ

ТЕХНОЛОГИИ
Во функционирањето на транспортниот и дистрибутивниот систем постојат
големи технолошки резерви, кои може да се елиминираат со примена на современи
транспортни технологии, подобрување на организацијата на работата, измени во
технологијата на процесите на складирање, координација и кооперација на сите
учесници во транспортниот процес, централизација на складовите, концентрација на
работните операции, итн.
Промените во структурата на производството и снабдувањето на крајните
корисници, бара примена на современа логистика, односно современи и оптимални
технологии за проток на материјалите.
Познато е дека стоката во сферата на дистрибуција многу ретко од првобитниот
испорачател до крајниот корисник се превезува со транспортни средства на еден
транспортен чинител и по една иста патека на превоз. Секогаш се појавуваат повеќе
транспортни чинители во реализација на транспортната услуга кои се надополнуваат
помеѓу себе. Меѓутоа, секојдневно се зголемуваат барањата за непрекинат транспорт
и побрз проток на стоката. Во склопот на логистичките услуги се тежнее кон
реализација на ,,интегрална транспортна верига“. Концептот на ,,интегрална
транспортна верига“ претставува ,,непрекинат“ транспорт на пратките со учество на
поголем број носители на транспортот од испраќачот до примателот на стоката.
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Кога настанува преминување на стоката од еден на друг носител на
транспортот, од големо значење е да се намалат до најниска можна вредност
трошоците на претовар, временскиот интервал на претовар и просторниот интервал.
За реализација на ваквите преместувања на стоката денес се користат доста
познатите современи транспортни технологии со специјализирана техничка база.
Во реализацијата на процесот на транспорт на стоката учествуваат многубројни
дополнителни функции, помошни погони, придружни услуги, како што се: претовар
и складирање на стоката, шпедиција и посредување во транспортот, собирен и
дистрибутивен транспорт, изнајмување на транспортните садови итн. Овие дејности
се доста интензивни, не само во однос на големината на работните операции и
ангажираната работна рака, туку и на зголемена потреба од постројки и опрема за
реализација на истата. За успешна реализација неопходно се потребни соодветни
инвестиции, организациона структура, информациски систем и друго.
Истражувањата покажале дека во рамките на досегашните вообичаени постапки
и процеси на подрачјето на движење (преместување) на стоката потребата од
многубројни и скапи операции, постапки и системи, кои имаат како последица
загуба на средства и време, а кои со мерките на рационализација, зголемување на
степенот на ефикасност, синхронизираност и кооперативност во транспортните
вериги може да се оптимизираат во значителна мерка. Тука секако треба да ги
спомнеме и современите транспортни технологии кои во основа се појавиле и
развивале токму заради претходно дефинираните проблеми. Во голем број земји во
значителна

мерка

со

успех

се

применуваат

многубројни

постапки

на

рационализација, меѓутоа реализираниот обем на рационализација, во однос на
целокупниот обем на дистрибуција и транспорт, и натаму е доста скромен.
Искористувањето на постојните резерви на рационализација, претставува обврска и
императив на современата дистрибуција на материјални ресурси.
Денес корисниците на транспортната услуга на пазарот бараат понуда на
рационална концепција на кохерентна логистичка услуга.
На претходно дефинираните барања најдобро одговараат современите СТЦ и
нивната развиена мрежа, односно меѓусебна поврзаност. СТЦ им овозможуваат на
корисниците во своето гравитационо подрачје таков квалитет на услуги што во
голема мерка одговара на нивните барања. Заедничкото користење на постојната
инфраструктура, како и меѓусебната кооперација во работата на поедините
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потсистеми на СТЦ овозможуваат идеални предуслови за понуда на една хомогена
логистичка услуга, која целосно се реализира преку адекватна примена на
современите транспортни технологии.
СТЦ, исто така дозволуваат поддршка и на мултимодални транспортни
операции и уште поопшто, комплексна логистичка операција, чии основни
карактеристики овозможуваат вклучување во глобалните логистички постапки на
организација и управување со физичката циркулација на стоката.
Секој СТЦ ја олеснува и ја овозможува полесно остварлива, технолошки
целосна, оперативно и економски оправдана врската меѓу носителите на
транспортот, кои функционираат во спрега согласно современите транспортни
технологии. Во рамките на кооперацијата меѓу железничкиот и патниот сообраќај, сè
повеќе преовладува мислењето и убедувањето дека железничкиот транспорт на
стока на долгите релации на превоз може поекономично и поквалитетно да се
организира, но сето во контекст на функционирањето на современите транспортни
технолошки системи. Развојот на мрежата од СТЦ ги обезбедува сите неопходни
предуслови за реализација на технолошко економските и еколошките цели, макро и
микро дистрибуцијата на стоката односно се врши оптимизација на транспортните и
логистичките вериги, а со тоа се дефинира оптималното функционирање на
поодделните чинители кои дејствуваат во склопот на современите транспортни
технологии.
СТЦ во Франција, кои претставуваат важни средишта на функционирање на
логистичките функции, предизвикуваат големо внимание од страна на владините
организации, министерството за транспорт. Овие владини органи на СТЦ им
посветуваат големо внимание што се согледува низ: подигнување на нивото на
логистичко функционирање, изградба на СТЦ во сите нивни појавни облици
(подлога за реализација на комбиниран транспорт, стоковни центри, фактор за
модернизација, развој на мултимодалниот транспорт, стимулација на извозот и сето
тоа во рамките на приоритетни развојни програми.
Во Германија, СТЦ дејствуваат во системот на организирана мрежа на
функционирање. Постојат две алтернативи: мрежа од триесет (30) СТЦ или мрежа од
десет (10) важни центри разделени со мали центри на растурање. Д-р Зимек (Dr.
Zimec), кој го оправдува воведувањето на кохерентни мрежи од СТЦ ја дава следната
дефиниција: ,,Овие центри особено ги земаат во обзир логистиката, комерцијалната
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техника и дефинираат широка интеграција во дефинираниот информатички систем.
Очекуваниот резултат е во мрежата од терминали, која дефинира заштеди во
трговијата и стопанисувањето, што претставува очекувана цел на клиентите“.
Во прилог на сето погоредефинирано можеме да ги истакнеме и многубројните
позитивни искуства од страна на развиените европски земји, во кои се применуваат
интегрални системи на транспорт и во кои функционираат СТЦ, логистичките
центри и терминалите на интегралниот транспорт во склопот на современите
транспортни системи.
Мрежата ,,Interporta“ во Италија овозможува реализација на низа општи и
заеднички услуги, концентрација на работата и кооперација на сите учесници во
транспортната верига. На подрачјето на ,,Interporta“ се наоѓаат класични и
современи терминали на патно-железничкиот сообраќај, како и терминали на
Италијанските државни железници.
Слично е со мрежата на дистрибутивни центри во Германија, регионалните
центри во Норвешка итн. Според резултатите од истражувањата направени во
Германија, одредувањето на локацијата на СТЦ е од пресудно значење за прифаќање
на интегралниот транспорт и беспрекорно функционирање на современите
транспортни системи. Се поставува прашање дали да се гради помал број СТЦ со
поголем опсег на дејствување или поголем број СТЦ со помал опсег на дејствување.
Одговорот на ова прашање се наоѓа во организацијата на дистрибуцијата која
претставува фундамент и основен детерминатор на бројот на СТЦ. Досегашните
искуства упатуваат на тоа дека рационална форма со цел минимизирање на времето
на транспорт се добива ако сообраќајот е концентриран на помал број центри,
меѓутоа услужно ориентирани на повисоко ниво, применувајќи современи
транспортни технологии.
СТЦ овозможуваат технолошки целосна, оперативно и економски оправдана
кооперација меѓу носителите на транспортот и придружните дејности, во склопот на
современите транспортни технологии.
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5.3. НАМЕНА И ОСНОВНА ДЕЈНОСТ НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕЦЕНТРИ

ВО

ФУНКЦИЈА

НА

СОВРЕМЕНИТЕ

ТРАНСПОРТНИ

ТЕХНОЛОГИИ
Стоковно-транспортните центри претставуваат алка во дистрибутивниот процес
меѓу макро и микро дистрибуцијата. Основна цел на формирање на СТЦ претставува
оптимизација на транспортот и дистрибуција на материјалните ресурси, со сите
нивни придружни дејности и потсистеми, со примена на современите транспортни
технологии на логистички принцип.
Во своето потесно и пошироко гравитационо подрачје, СТЦ обезбедуваат
квалитет на услугите коишто одговараат на современите барања за дистрибуција и
транспорт, како и развојните карактеристики на современите транспортни
технологии.
Формирањето на СТЦ обезбедува рационална поделба на работата на
транспортниот пазар, концентрација на стоковните активности и складишните
потсистеми, координација и кооперација на работниот процес при изборот на
најповолниот носител на транспортот во макро дистрибуцијата и концентрација на
активности за единствено опслужување на урбани целини и индустриски зони во
микродистрибуцијата, со компатабилност на информатичките системи во сите алки
на транспортната верига вклучувајќи ги и современите транспортни технологии.
Искуствата покажале дека најчести основни активности на СТЦ се:
извршување на дејности во прифатниот и испратниот далечински и локален
транспорт на стоката и товарните единици на интегралниот транспорт (со сите
придружни дејности),
реализирање на претовар на стоката во внатрешниот и меѓународниот сообраќај
на подрачјето на далечинскиот и на подрачјето на локалниот сообраќај,
собирен и дистрибутивен транспорт на стоката,
придружни и услужни дејности (информатичко управувачки системи, шпедиција,
берза на стока и др.),
оптимизација на транспортниот процес преку квалитетна локација на СТЦ каде
што ќе се овозможи максимален позитивен учинок од страна на сите носители на
транспортот кои се појавуваат и ја реализираат својата активност во рамките на
современите транспортни технологии.
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Заедничкото искористување на инфраструктурата, кооперација и интеграција
на транспортниот процес, како и нивно обединување во СТЦ, создаваат идеални
услови за намалување на трошоците на дистрибуција и транспорт.
СТЦ со своето функционирање обезбедува низа позитивни ефекти за сите
учесници во процесот на дистрибуција. Со примена на современите транспортни
технологии, правилната организација на складирањето на стоката (централизирано
складирање наместо досегашното децентрализирано складирање), примената на
информациските системи како управувачки компоненти, се постигнуваат значајни
заштеди во трошоците на дистрибуција, трошоците за инвестициското одржување на
постојните

капацитети,

се

обезбедува

корелација

меѓу одделни

алки

во

транспортната верига, се намалува растурот и оштетувањето на стоката, и што е
најважно, се намалува масата на врзани обртни средства што постојано се наоѓаат во
движење.
Во досегашното функционирање на транспортниот систем и процесот на
дистрибуција постојат големи технолошки резерви, но со формирањето на СТЦ се
дефинираат местата каде што се врши рационализација на транспортниот систем и
дистрибуцијата.
Структурата на СТЦ се состои од технолошки потсистеми и нивните технички
бази. Технолошките потсистеми претставуваат технолошки целини на носителите на
транспортниот

процес:

различните

видови

сообраќај,

шпедиција,

царина,

осигурување, дополнителни и други дејности итн. Техничката база ја сочинуваат
постојната инфраструктура, патната сообраќајна мрежа, индустриските колосеци,
пристапните сообраќајници, претоварната механизација, транспортните средства на
видовите сообраќај што се пресретнуваат во СТЦ, системите за складирање, итн.
Основна карактеристика на СТЦ претставува обединувањето на сите битни
логистички дејности во дистрибуцијата и транспортот. Овој ефект на ,,меѓусебно
поврзување ,,се остварува на тој начин, што понудувачите на услуга и корисниците
на СТЦ се физички присутни на една локација“. Тоа се следните логистички
дејности:
сообраќајни претпријатија во локалниот и далечинскиот сообраќај (со основни и
придружни сервисни дејности);
шпедитерски организации;
железница (со стоковни станици, индустриски колосеци и придружни дејности);
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терминали на интегралниот транспорт (контејнерски, hucke-pack, и други,
просторно и технолошко поврзување на сите елементи на современите
транспортни системи);
претпријатија за складирање на стоката со различна структура и намена на
складовите;
царински зони;
увозни и извозни претпријатија со помошни функции;
останата придружна содржина;
Покрај овие главни носители на функциите на СТЦ, постојат многубројни
придружни и сервисни служби, како што се:
вршење на дополнителни функции на полето на транспортот, складирањето и
претоварот на стоката ( формирање на единица на пакување, збирен превоз и
слично);
одржување на товарните единици на интегралниот (комбинираниот) транспорт;
давање на помошни услуги и сервисни услуги;
техничка услуга за нега и одржување на возилата;
извршување на контролни дејности и активности на подрачјето на осигурување;
давање на информации и совети;
управување со целокупниот процес и објектите во склопот на центарот;
сместување, снабдување, одржување и задоволување на потребите на центарот;
база на стока со потребен оперативно транспортен план во макродистрибуцијата
и други активности.
Посебната специфична активност на СТЦ се состои во тоа што корисниците на
услугата на центарот истовремено се носители на побарувачката и понудата на
услугата. Истите може да посредуваат при обезбедувањето на стоката за транспорт и
кај понудата на товарниот простор, во процесот на преземање и давање на
транспортна услуга. Според тоа, секоја транспортна организација може да користи
услуга од службата за посредување, односно од базата за стоковни потреби.

5.4. ПОТРЕБНИ МЕРКИ ЗА ПОБРЗ РАЗВОЈ НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ
ЦЕНТРИ ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНИТЕ
ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ
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Во макродистрибуцијата на транспортната мрежа, развојот на СТЦ во функција
на развојот на современите транспортни технологии подразбира и условува
преземање на конкретни мерки како што се:
концентрација на стоковните токови;
рационална поделба на работата на транспортниот пазар, просторно и временско
расчленување на токовите според техно-економските својства на носителите на
транспортот и технолошките барања на стоката за траспорт;
кооперација и реализација на транспортните вериги (испраќачите на стоката,
транспортерите, примателите, шпедитерите итн.);
соодветен, усогласен степен на механизација, технологија и информатика во сите
алки на транспортната верига (кај испраќачите, транспортерите и примателите на
стоката);
поголем интерес на државата во спроведување на мерките и начелата на
сообраќајната политика.
Во

микродистрибуцијата,

развојот

на

СТЦ

подразбира

единствено

опслужување на индустриските и урбаните целини, како и создавање потребни
услови за побрз развој на СТЦ во местата каде што се формирани.
Постоечкиот развој на транспортните системи и дистрибутивната мрежа не е
на задоволувачко ниво. Меѓусебната поврзаност на индустриските, стопанските и
потрошувачките центри,

урбаните целини

и производните агломерации

е

нарационална. Материјалните токови меѓу овие локации не се реализираат во
затворени транспортни вериги. Сето ова има како последица големи трошоци на
дистрибуција, голем број ангажирани средства и капацитети за складирање, ниско
ниво на услуга, големи залихи, непостоење на берза на стока, големи врзани
материјални средства итн. Огромна маса на обртни средства секојдневно е врзана за
стоката што се наоѓа во складовите.
Затоа, со намалување на технолошко-економските резерви со формирање
рационални транспортни вериги, се доаѓа до постојниот императив за современа
дистрибуција на материјалните ресурси. Од овие причини се развиле интегралните
системи на транспорт кои спаѓаат во современите транспортни системи, со
соодветна техничка база од терминали и СТЦ во светот, а се наметнува како
неопходна потреба и императив кај нас.
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СТЦ овозможува технолошки целосна, оперативно и економски оправдана
кооперација меѓу носителите на транспортот и придружните активности. Развојот на
мрежа од СТЦ ги овозможува сите неопходни предуслови за реализација на
технолошко-економските и еколошките цели на макро и микродистрибуцијата на
стоката, односно оптимизација на транспортните и логистички вериги.
Формирањето на СТЦ ги наметнува потребите од реализација на низа
современи транспортно-технолошки барања на сите учесници во процесот на
дистрибуција. Сите субјекти во транспортната верига мораат да најдат свој интерес
во СТЦ. Позитивните ефекти, големите заштеди и трошоците на дистрибуција,
зголемување на квалитетот на услугата, заштедата во енергија со примена на
современите транспортни технологии, и друго, во целост врши надомест на големите
вложувања во формирањето на целокупниот комплекс од СТЦ.
Концептот на формирање и развој на СТЦ кај нас, од аспект на националното
стопанство и општествената заедница, има големо значење. Мрежата од СТЦ се
вклопува во следните определби и целни активности:
Цели на сообраќајната политика: се создаваат предуслови за успешна и
продуктивна

кооперација

во

транспортот,

посебно

помеѓу

патниот

и

железничкиот транспорт. Развојот на СТЦ подразбира цврсто поврзување на сите
учесници во транспортната верига, а посебно на стопанските субјекти корисници
на транспортните услуги. Сето ова го поттикнува развојот на интегралниот
транспорт и современите транспортни технологии, принципите на логистиката и
придружни постапки што го забрзуваат процесот на дистрибуција и транспорт и
во крајна линија, ги намалуваат нивните трошоци.
Цели на урбанизмот: подобро искористување на далечинскиот патен сообраќај
и градските сообраќајни мрежи, рационална експлоатација на возилата;
растоварување на сообраќајната мрежа во рамките на градот, преселување на
транспортните организации во СТЦ, концентрација на работата и единствено
рационално опслужување на градските површини (што подразбира помало
загадување на животната средина и растоварување на уличните мрежи во
градот).
Цели

на

регионалното

стопанство:

подобрување

на

дистрибуцијата,

регионално и пошироко снабдување со стока, не само на индустриско и
комерцијално поле, туку и на полето на потрошувачката, увозот и извозот.
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Можност за поголемо учество во вкупниот работен ангажман во гравитационата
зона. Создавање предуслови за формирање и развој на царински зони, се разбира
каде што истото е оправдано, создавање можности за отворање нови работни
места.
Цели на заштитата на природната и животната средина: со растоварување на
градските сообраќајници, пренесување на процесот на транспорт и претовар во
СТЦ се намалуваат опасностите од загадување и бучава во станбените и останати
подрачја во градот, се намалува вечерното паркирање на тешките товарни возила
во станбените подрачја на градот и друго
Наведените цели јасно укажуваат дека очекуваните предности значително го
надминуваат делокругот на дејствување на СТЦ, како и бројот на корисници. Големи
се предимствата што произлегуваат од СТЦ, пред сè за општествената заедница и за
крајните потрошувачи. СТЦ треба да направат еден квалитетен импулс во развојот
на нашиот транспортен систем, како и имплементација на современите транспортни
технологии како нераскинлив дел за успешно функционирање на овие центри.
5.4.1. Пречки во развојот на современите транспортни технологии
Современите транспортни технологии за првпат се појавиле во Европската
заедница и во нивната примена и развој најдалеку се отишло токму во овие држави.
Без разлика на брзата примена на современите транспортни технологии, зголемено е
учеството на патниот сообраќај во вкупниот транспортен пазар, за сметка на
железничкиот сообраќај, кој бележи континуирано опаѓање на своето учество во
вкупната транспортна услуга.
Трошоците коишто настануваат во земјите на Европската унија од задушување
на сообраќајот, достигнуваат и до 2% од бруто општествениот производ, а
трошоците од сообраќајни незгоди, загадувањето, бучавата и вибрациите,
ангажираат дополнителни 2% од бруто општествениот производ, и тоа во време кога
се бара голема флексибилност и економичност при реализацијата на транспортната
задача.
Современите

транспортни

технологии

се

насочени

кон

интегративно

дејствување на разни видови превоз. Интеграцијата се отсликува низ следните
сегменти:
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инфраструктурна интеграција и интеграција на превозните сретства;
манипулативни операции а особено искористување на терминалите и СТЦ,
услуги во регулацијата.
Со зголемување на потенцијалот на железничкиот сообраќај се овозможува
едномодалниот патен сообраќај да премине во интермодален, со што ќе се реализира
порационална транспортна верига и ќе се овозможи намалување на задушеноста на
патниот сообраќај и сите негативни импликации кои произлегуваат од тоа.
Потенцијалите коишто ги пружаат современите транспортни технологии се
согледуваат во иновативното и современо дејствување на транспортните субјекти
низ еден рамномерен и ефикасен пристап на искористување на сообраќајните
капацитети (инфраструктурата, возните паркови, опремата за манипулација со
стоката итн.). Современите транспортни технологии овозможуват реализација на
транспортната верига со користење на различни видови транспортни чинители со
цел да се реализира општествено признат и економски оправдан превоз. На местата
на промена од еден во друг вид превозно средство настануваат трошоци на
,,спојување“, кои, ако не се во прифатливи рамки, ги прават современите
транспортни технологии неприфатливи во однос на класичниот едномодален превоз.
Трошоците што настануваат на местата на спојување на различните видови превозни
средства се согледуваат низ следните облици:
зголемени цени на превоз;
сложена административна процедура;
ограничувања врзани за видот на стоката;
зголемено оштетување на стоката;
слаба достапност и применливост на квалитетни услуги;
доцнење во реализација на превозниот процес.
За да се овозможи современите транспортни технологии да го добијат
вистинското место на транспортниот пазар, потребно е овие трошоци да се
идентификуваат, квантифицираат, квалифицираат и намалат со цел да се постигне
порационален и поквалитетен превоз.
Трошоците на спојување најмногу се чувствуваат во следните полиња на
дејствување:
инфраструктурата и превозните средства;
употреба на инфраструктурата особено СТЦ;
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заедничко дефинирање на услугите и прописите.
Најслаба точка во реализацијата на современите транспортни технологии и
битен генератор за појава на трошоците, претставуваат местата на префрлување на
стоката за превоз меѓу различните видови превозни чинители. Местата на
префрлување на стоката, т.е. терминалите и СТЦ, претставуваат значаен извор на
трошоци што го усложнуваат и го поскапуваат транспортот.
Според сето погорекажано, на СТЦ треба да се посвети посебно внимание од
причини што лоцирањето на овие центри, доколку не соодветствува на некоја логика
во просторот, доведува до уште поголемо учество на трошоците во вкупниот превоз,
со што се доведува во прашање квалитетот на функционирање на современите
транспортни технологии.
СТЦ претставуваат главна спона на транспортниот пат на стоката од
производителот до потрошувачот. Во нивен склоп се реализираат и други
активности, како препакување, распределба, царинење, и други услуги, заштита од
елементарни непогоди, концентрација и дистрибуција на стоката.
Од сите погоредефинирани елементи, произлегува потребата од дефинирање на
научен пристап и модел кој би се користел во изборот на локација за поставување на
СТЦ, а кои се во зависност од следните основни критериуми:
количината на стоковните токови и нивната нерамномерност според денови,
месеци, квартали, во текот на годината, според правци на движење, прием и
испраќање на одредени коридори итн.
постоењето услови за реализација на еден современ СТЦ на правците на
протегање на главните меѓународни транспортни оски;
бројот, видот и значењето на сообраќајниците што ќе се преплетуваат во
рамките на идниот СТЦ;
општествено-економската развиеност на регионот, опкружувањето односно
гравитационото подрачје.
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6.

ТЕОРЕТСКО И ПРАКТИЧНО ВЛИЈАНИЕ НА ИЗБОРОТ НА

ЛОКАЦИЈА НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ ВРЗ
РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ
Согласно претходните анализи, можеме да заклучиме дека стоковнотранспортниот центар во суштина нема само транспортно значење, туку пред сè, и
една комплексна стопанска функција којашто се унапредува со примена на
рационални и современи транспортни технологии. Со тоа, СТЦ, според своето
значење ги надминува рамките на сообраќајно-транспортен јазол и постанува
значајна логистичка спона помеѓу токовите на микро и макро дистрибуцијата.
СТЦ, како логистички центар, во основа мора да ги задоволи основните цели
на регионалниот развој, како и целите на корисниците на СТЦ. Ова значи дека во
постапката на проектирање на СТЦ, иницијална фаза претставува согледувањето на
потребите на околните региони и нивните транспортни потсистеми, со дефинирање
на проблематичните точки. Локацијата на СТЦ секако ќе придонесе за целосно
реализирање на функциите на центарот, како и развој и унапредување на
современите транспортни технологии без кои не може да се замисли еден современ
СТЦ.

6.1.

ТЕОРЕТСКО ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗБОРОТ НА ЛОКАЦИЈАТА НА СТОКОВНОТРАНСПОРТНИТЕ

ЦЕНТРИ

ЗА

РАЗВОЈ

НА

СОВРЕМЕНИТЕ

ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ
Современите транспортни технологии, поради својата сложеност и значење
во меѓународниот и националниот стопански систем, треба да се посматраат како
сложен динамички и стохастички елемент. Тие во суштина претставуваат множество
на меѓусебно поврзани и влијателни сообраќајно технолошки активности (процеси,
функции и дејности). Множеството на елементи што дејствуваат во склопот на
современите транспортни технологии, се надополнува со множество на директни и
индиректни учесници, сообраќајни и останати субјекти, како и останати технички
помагала, а процесот на транспорт се наоѓа во постојано движење, промена и развој.
Дејството на современите транспортни технологии, како сложени динамички
и стохастички системи, не можеме да го посматраме одвоено од локацијата на СТЦ.
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Меѓународниот мултимодален транспорт, како сложен динамички и
стохастички систем, има свои битни обележја: цел, активности, структура, влезни и
излезни величини, правила на однесување, опкружување, информации, сложеност,
динамичност, управливост, резултат на однесување. Сите овие елементи мора да се
имаат предвид при анализа и теоретската поставка кога станува збор за правилна
локација на СТЦ, од причини што токму правилната локација на СТЦ целосно ги
одразува погорните обележја на мултимодалниот транспорт.
Нашата земја претставува единствена земја во регионалното опкружување
која нема ниту еден hucke - pack терминал (превоз на камиони со возови).
Во примената на овие технологии, европските земји се неколку децении пред
нас; така на пример, Италија има над четириесет камионски терминали со комплетна
содржина. Развојот на современитe транспортни технологии не може да се посматра
изолирано од меѓународните стоковни токови; (пр. на Европските патни и
железнички мрежи функционираат околу 400 терминали и над 112 hucke - pack
терминали). Ова недвосмислено укажува на потребата од правилна локација на СТЦ,
кои во основа мора да ги следат меѓународните стоковни токови, бидејќи не може да
се очекува развој на современи транспортни технологии надвор од линијата на
стоковни токови. Дејствувањето на современите транспортни технологии својот
максимален ефект го одразуваат токму во СТЦ. Сè што се одвива надвор од овие
центри, уште повеќе го забавува и поскапува движењето на стоката и транспортните
средства.
Современите транспортни технологии придoнесуваат кај нас да се јави
чувство дека светот е премногу ,,мал“. Новите облици на транспорт го менуваат
системот на дистрибуција на стоката; истите се попрактични и подобри од старите
методи на транспорт. Колку повеќе се користат новите облици на транспорт, толку
повеќе се согледуваат недостатоците на класичниот транспорт. Меѓутоа, веднаш
треба да се нагласи дека современите транспортни технологии, позитивните ефекти
ги остваруваат во комплементарно дејствување на повеќе транспортни субјекти во
реализација на една иста цел, и тоа во рамките на СТЦ. СТЦ треба да се лоцирани
така што самата локација ќе овозможи надополнување на транспортниот процес без
никакви потреси во поглед на застој, зголемени претоварни манипулации,
загадување на животната средина, оптоварување на просторот со поголемо
користење на класични превозни средства итн.
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Теоретската поставка за правилно одредување на локацијата на СТЦ има
исклучително значење за развојот на сообраќајниот систем на земјата, што
истовремено претставува и нераскинлив дел од развојот на современите транспортни
технологии. Правилно дефинираната локација на СТЦ се согледува преку следните
влијанија:
-

Забрзан, хармонизиран и ефикасен развој на земјата,

-

Вклучување во Европските и светски сообраќајни мрежи, технологии и системи,
а со тоа и во светските стопански токови,

-

Валоризација на сообраќајно - географската положба на нашата земја и подобра
конкурентска способност на нашето стопанство и сообраќај,

-

Поволни енергетски и еколошки ефекти,

-

Поттикнување на развојот на нови интегрални и мултимодални технологии и
услуги во поврзаните современи сообраќајни системи,

-

Поттикнување и развој на новите научни достигнувања неопходни за
модернизација на сообраќајот, воведување и развој на современи транспортни
технологии.
Идниот Европски комбиниран транспорт и натаму ќе се развива приоритетно

на главните превозни релации на товарниот сообраќај кои меѓусебно ги поврзуваат
големите Европски стопански подрачја. Тоа значи дека теоретски и практично,
локацијата на СТЦ мора да ја бараме на линијата на протегање на овие токови, кои
не може да дојдат до полн израз без дејствување на современите транспортни
технологии.
Сегашниот и иден Европски комбиниран транспорт ќе се развива врз основа
на програмиран сообраќај, поткрепен со ефикасни и економични хомогени (блок)
возови како составен дел на меѓународниот комбиниран транспорт. Експлоатацијата
на комплетни блок возови треба да овозможи масовност на сообраќајните стоковни
токови и реализација на кратки и сигурни рокови на испорака со висок квалитет.
Сето ова е незамисливо без прецизно дефинирана локација на СТЦ.
Теоретски посматрано, многубројните студии за комбинираниот транспорт,
информатиката, логистиката, транспортните технологии и локацијата на СТЦ,
укажуваат на политиката на одржливиот развој на транспортниот систем на ниво на
ЕУ. Основната цел на развојот на транспортниот систем во ЕУ се темели на следната
основна премиса: „Развој на транспортен систем којшто ќе биде способен
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ефикасно да ги задоволи потребите од превоз на доста високо ниво на квалитет, со
што помалку негативни влијанија врз животната средина“.
Основите на новиот транспортен систем на Европската унија го
карактеризираат три атрибути:
-

Меѓусебно поврзување на различни сообраќајни мрежи (Interconnectivity),

-

Меѓугранско поврзување на услугите (Intermodality),

-

Меѓугранско и внатрешно поврзување на услугите (Interoperability), што
претставува

основна

филозофија

на

,,одржливиот

развој“

(sustainable

development) на подрачјето на транспортот.
Ако добро се анализираат овие атрибути, недвосмислено произлегува дека
локацијата на СТЦ има големо значење за реализација на претходните ставови,
бидејќи тие претставуваат места на реализација на поврзаноста помеѓу различните
сообраќајни мрежи и различните сообраќајни чинители. Токму таа врска ја
реализираат современите транспортни технологии на местото на пресретнување
(СТЦ).
Концепцијата на ЕУ за идниот транспортен систем се состои во создавање
услови за развој на интермодализмот.
СТЦ претставуваат места на кои се врши конверзија на токовите од еден во
друг вид транспорт за пократко време, на безбеден начин и со помало негативно
влијание врз животната средина. Ова не може да се замисли без примена на
современите транспортни технологии, кои овозможуваат квалитетна и брза
интеграција со минимални негативни ефекти врз животната средина. За да се
реализира интеграцијата, потребен е простор на дејствување на СТЦ и правилно
дефинирана локација, која е фундамент за примена, користење и развој на
современите транспортни технологии.
Според Европската асоцијација за СТЦ, минималните критериуми и барања
кои мораат да се исполнат, еден СТЦ да се прифати и постане член на националното
здружение се следните:
-

Отвореност за сите нови претпријатија кои имаат намера да се лоцираат во
рамките на центарот,

-

Располагање со заедничка опрема и средства за манипулирање и складирање на
стоката, според моделот „поделба на трошоци“ (,,cost sharing“)
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-

Постоење на заедничко тело кое се грижи за заедничките интереси на сите
учесници во центарот,

-

СТЦ мора да биде лоциран во држави членки на здружението,

-

СТЦ мора да го поддржува мултимодалниот концепт на транспорт и развој на
ефикасен европски транспортен систем.
Условите јасно ја потенцираат улогата на правилната локација на СТЦ, како

императив за развој и користење на современите транспортни технологии.
Несфатливо е да се лоцира СТЦ било каде, без претходно направена детална
анализа, бидејќи ќе се придонесе за неможност од користење на современите
транспортни технологии, нивен развој, усовршување и вклучување во Европската
асоцијација на СТЦ.
Сообраќајниците за меѓусебно поврзување на терминалите и СТЦ имаат
извонредно значење за квалитетно функционирање на современите транспортни
технологии. Основна карактеристика на инфраструктурата во овој дел на системот е
во стандардно високата пропусна и превозна моќ. Од овој дел на системот се бара
висока

продуктивност

и

просторно

еколошка

погодност.

Без

изградена

инфраструктура помеѓу СТЦ во синџирот на Европските коридори, нема основа за
никакви ефекти, т.е. нема вистински мултимодализам. Сето ова го доведува во
прашање постоењето и развојот на современите транспортни технологии.
За успешно извршување на интермодалните операции, од особена важност е
прилагоденоста на мобилниот дел од СТЦ. Прилагоденоста на возниот парк,
структурата на интермодалните единици, структурата на копнените превозни
средства, како и соодветна претоварно - манипулативна механизација во склопот на
СТЦ, претставуваат основа за успешно извршување на интермодалните операции.
Од ова јасно се дефинира големата поврзаност помеѓу СТЦ и современите
транспортни технологии, т.е. развојот на современите транспортни технологии ја
одразува мобилноста на центарот преку флексибилност и подвижност на стоковните
токови во и надвор од центарот.
Без телематика (телекомуникација + информатика) нема основа да се зборува
за современи транспортни технологии, т.е. мултимодализам. Воведувањето на
транспортната телематика претставува еден од најзначајните чекори во изградбата
на интегрирани, кохерентни и безбедни транспортни системи и квалитетни услуги.
Располагањето со информациите за состојбата на транспортниот систем во реално
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време е од исклучителна важност во комбинираниот транспорт. Со ова се
постигнуваат низа позитивни ефекти во отстранувањето на ,,тесните грла“, во
подрачјето на инфраструктурата, со што директно се намалуваат негативните
импликации врз животната средина. Телематиката своето позитивно дејствување го
изразува токму во СТЦ коешто е во директна врска со функционирањето на
современите транспортни технологии.
Телематската инфраструктура овозможува:
-

Електронска размена на податоци,

-

Комуникација помеѓу возилата и СТЦ во реално време,

-

Комуникација помеѓу корисниците на услугите и извршителите на услугите во
реално време,

-

Прибирање и пренос на податоци во врска со состојбата на сообраќајот на
патиштата, како и други информации од особена важност за управување на
процесите во насока на остварување на висок квалитет на услугите,

-

Ефикасен надзор над целокупните процеси во просторот и времето.
Станува збор за ,,интегриран информатички систем во транспортот“

(Integrated Transport Information System), кој претставува основа за развој на
мрежниот систем на услуги.
Анализарајќи ги основните технологии на комбинираниот (интегралниот)
транспорт, во кои спаѓаат:
1. Технологиите на комбинираниот транспорт на контејнери
-

технологија на комбинираниот копнен транспорт на контејнери,

-

технологија на копнено - речниот транспорт на контејнери,

-

технологија на копнено - поморскиот транспорт на контејнери,

-

технологија на копнено - воздушниот транспорт на контејнери,

-

технологија на транспорт на контејнери ,,копнени мостови“

2. Технологијата на транспорт ,,возило – возило“
-

технологија на комбиниран патно - железнички транспорт:
,,hucke – pack“ системи,
превоз на железнички теретни вагони со возила од друмскиот сообраќај,
,,road – railer“ (бимодален систем) пат/железница
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лесно може да се забележи дека функционирањето на современите транспортни
технологии мора да се реализира на одреден простор на пресретнување на два или
повеќе вида транспорт, кој во суштина е локацијата на СТЦ.

6.2.

ПРАКТИЧНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИЗБОРОТ НА ЛОКАЦИЈА НА
СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ

ЦЕНТРИ

И

РАЗВОЈОТ

НА

СОВРЕМЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ
Стоковно-транспортните центри овозможуваат услови за мултимодален и
интегрален транспорт, со кои практично може да се реализираат компаративните
предности на секој од учесниците во транспортната верига.
Развиеноста на СТЦ, мултимодалните и интермодалните терминали, од
квалитативен и квантитативен аспект во нашата земја, не е на задоволително ниво.
Неадекватната, и пред сè научно недефинираната локација на СТЦ доведува до
појава на непредвидливи трошоци, кои место да го упростат одвивањето на
сообраќајот, го попречуваат, и во крајна линија, ги зголемуваат трошоците на
транспорт.

(Моменталната

ситуација

кај

нас).

Примената

на

современите

транспортни технологии станува нерационална, нефлексибилна и недостижна за
реализација.
Без разлика на релативно брзиот раст и примената на современите
транспортни технологии, зголемен е уделот на патниот сообраќај на транспортниот
пазар за сметка на железничкиот сообраќај, кој постојано е во опаѓање. Промоцијата
на современите транспортни технологии, интермодалниот пристап, претставува
основа на квалитетен и осмислен пристап кон сообраќајот.
Сегашниот модално ориентиран транспорт на стока доведува до појава на
,,трансакциски

трошоци“,

поради

кои

интермодалниот

превоз

станува

неконкурентен во однос на едномодалниот доколку локацијата на СТЦ е
несоодветна. Или со други зборови, може да располагаме со најмодерен СТЦ, но ако
тој не е лоциран на главните сообраќајни правци, главните енергетски и стоковни
токови, тогаш ќе се појават додатни манипулативни операции.
Како еден од сегментите каде што треба да се дејствува со цел да се намалат
трансакциските трошоци, претставуваат СТЦ и терминалите. Оттука произлегува
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потребата од примена на научен метод при избор на локација за СТЦ. Правилно
дефинираната локација на СТЦ ќе овозможи:
-

оптимизација на стоковните токови,

-

намалување на нерамномерноста на стоковните токови,

-

целосно опслужување на учесниците на полето на производство и потрошувачка,

-

зголемување на обртот на превозните капацитети,

-

забрзување на претоварните манипулации,

-

специјализација на превозните и манипулативните средства,

-

кооперација и координација на сите учесници во превозот, како и концентрација
на знаењето и капиталот.
Оттука јасно може да се заклучи дека локацијата на СТЦ има значајно

влијание врз намалувањето на трансакциските трошоци.
Индустријализацијата, општествениот напредок и интензивната поделба на
трудот не можеме да ги замислиме без осовременување на транспортно манипулативниот систем на една земја. Решавањето на овој проблем подразбира
системски пристап во развојот на современите транспортни технологии и
адекватната

локација на

СТЦ.

Примената

на

современата

манипулативна

технологија значително доведува до намалување на вредноста на материјалното
производство имајќи ги предвид вредностите на средствата и трудот вложени во
единица на производ - транспорт.
Адекватната локација на СТЦ значи можност за синтеза и координација на
превозната, манипулативната и складишната дејност, меѓусебно поврзување и
испреплетување во рамките на единствената транспортна верига. Постои јака
симбиоза меѓу локацијата на СТЦ и примената на современите транспортни
технологии што ќе резултира во поефикасно и порационално извршување на
транспортната функција.
Во последните неколку години, развојот на современите транспортни
технологии и СТЦ не може изолирано да се посматра без развојот на автоматската
идентификација во целокупниот технолошки процес на транспорт, првенствено со
користење на бар - код технологијата (симбол за означување, пакување на товарна
единица), со што се овозможува прецизно внесување на сите податоци во
компјутерски систем. Бар – код технологијата се користи во внатрешниот и
надворешниот транспорт, складирањето, шпедицијата и во сите останати сегменти
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на транспортниот циклус, со цел да се добие краен супстрат - превозна услуга што ќе
резултира со квалитет, прифатлива цена, одржливост и заштита на животната
средина.
Согласно современите дистрибутивни процеси, современите транспортни
технологии паралелно се развиваат со СТЦ, т.е. квалитетната локација на СТЦ ќе
придонесе за примена и развој на посовремени транспортни технологии.
Сегашната состојба во транспортниот систем се карактеризира со недоволна
соработка и интеграција на транспортните единици. Превозните компании, како и
транспортните единици на останатите организации, повеќе се свртени кон својата
внатрешна организација, а помалку кон процесот на рационализација на
транспортната верига.
Потребно е подигање на нивото на кооперација, пред сè преку развој и
примена на современите транспортни технологии, но не изолирано, туку во контекст
на развој и оптимално лоцирање на СТЦ.
Локацијата на СТЦ овозможува подобрување на логистичкото одлучување со
користење на современите транспортни технологии. Една од најважните улоги при
логистичкото одлучување во мултимодалниот транспорт, имаат информациите.
Значајно е информациите да бидат квалитетни и постојано достапни до логистичките
менаџери. Достапноста на информациите се постигнува со користење на современи
системи чијшто максимален ефект го одразуваат во оптимизацијата на локацијата на
СТЦ и користењето на современите транспортни технологии. Еден од овие системи
претставува и системот „Галилео“ (,,Galileo“), кој овозможува забрзување на токот
на информациите меѓу различните учесници во меѓународниот мултимодален
транспорт. Со помош на овој систем, сите учесници имаат постојана достапност до
сите информации - како и до каде е реализацијата на конкретната транспортна
задача, како на пр.: локација на стоката на транспортниот пат, проценка на времето
на доаѓање на стоката на одредено место, состојба со патната инфраструктура
(копнени и поморски патишта), итн. (Сл. 9.1).
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Слика 6.1: Измена на информации во мултимодалниот транспорт
На Сл. 6.1. претставен е транспортен процес на стока во мултимодалниот
транспорт, текот и измената на информациите меѓу учесниците во транспортот.
Јасно е прикажана потребата од обединување на информациите со цел
рационализација на транспортниот циклус. Обединувањето на информативниот ток
настанува во СТЦ, лоцирани според некоја закономерност, т.е. примена на
оптимизациски критериум.
Неквалитетна измена на информации (Слика 6.2.) настанува меѓу различните
видови транспорт во мултимодалниот транспорт, како и меѓу транспортната и
производната логистика. Оттука произлегува неможноста за планирање, контрола и
следење на целокупниот транспортен процес. Ова води кон недостиг на прецизна
информација за пристигнувањето на стоката, за моменталната положба во
транспортниот процес итн.

Слика 6.2: Неадекватна и неквалитетна измена на информации во
мултимодалниот транспорт

140

Стоковно-транспортните центри (СТЦ) како потсистеми на транспортните вериги

Достапност на информациите може да обезбеди еден современ СТЦ, со што
ќе се овозможи комплетна контрола на мултимодалниот транспортен процес, развој
и користење на современите транспортни технологии (Слика 6.3.).

Слика 6.3: СТЦ - контролор на мултимодалниот транспорт
Практичните

ефекти

од

примената

на

комбинираниот

транспорт,

дефинирани преку локацијата на СТЦ, може да се согледаат преку:
-

Намалување на бројот на возења со патните превозни средства во
далечинскиот транспорт т.е. се зголемува бројот на возења со железница меѓу
терминалите (СТЦ), што доведува до подобри еколошки резултати.

-

Се намалува учеството на тешките моторни возила на патната мрежа, се
подобрува безбедноста во сообраќајот, се зголемува пропусната моќ на
патната мрежа (ефект на ,,ослободување на капацитет“).

-

На микро ниво, во зависност од локацијата на СТЦ во однос на патната мрежа,
може да дојде до еколошки проблеми предизвикани од движењето на тешките
товарни возила. Овој феномен е присутен во услови на интермодален
транспорт, кога транспортните единици не се формираат во СТЦ во услови на
голема просторна дисперзија.

-

Пазарот на стоки станува подостапен, особено за малите и средни
претпријатија т.е. со помалку возења расте бројот на понудени дестинации.

-

Трошоците за користење на инфраструктурата се намалуваат.

-

Се стекнуваат услови за ,,just in time“ транспорт.
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-

Контролата над транспортниот систем е подобра, особено при транспорт на
опасни материи.
Со примената на фази математичкиот модел, потврдивме дека може да се

оптимизира процесот на избор на локација на стоковно – транспортните центри.
Оптимизацијата на изборот на локацијата на СТЦ, пред сè ќе овозможи
реализација и на следните позитивни ефекти:
-

Окрупнување на стоката во поголеми стандардизирани манипулативни единици.

-

Забрзување на манипулацијата и превозот на стоката.

-

Минимизирање или целосно елиминирање на живата работна сила во процесот
на манипулирање со товарните единици.

-

Оптимизација

на

ефектите

од

сообраќајната

инфраструктура

и

сообраќајната супраструктура.
Погорните ефекти од локацијата на СТЦ претставуваат основни ефекти на
ПАЛЕТИЗАЦИЈАТА.
Ефектите од оптимизацијата на локацијата на СТЦ, се согледуваат и во
следното:
-

Квалитативно и квантитативно максимизирање на техничките, технолошките
и економските ефекти во реализацијата на транспортната услуга.

-

Максимизирање на ефектите од работењето на оперативните менаџери и
останати извршители во процесот на контејнеризација.
Овие

ефекти

претставуваат

ефекти

на

КОНТЕЈНЕРИЗАЦИЈАТА,

реализирани како резултат на оптималната локација на СТЦ.
Ефектите изразени преку:
-

Поврзување на патниот и железничкиот превоз на брз, сигурен и рационален
начин без претовар на стоката од патното возило на железничкото превозно
средство.

-

Оптимизација на ефектите од патната и железничката инфраструктура и
супраструктура.

-

Забрзување на манипулацијата и превозот на стоката во комбинираниот патно
– железнички сообраќај, а со тоа се минимизира или целосно се елиминира
живиот труд во процесот на реализација на транспортната работа.

-

Максимизирање на ефектот од работењето на креативните и оперативните
менаџери, при реализација на ,,hucke – pack“ транспортната технологија.
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Овие ефекти претставуваат ефекти на ,,HUCKE – PACK“ транспортната
технологија, реализирани како резултат на оптималната локација на СТЦ.
Ако

ги

анализираме

ПАЛЕТИЗАЦИЈАТА,

претходните

ефекти,

КОНТЕЈНЕРИЗАЦИЈАТА

презентирани
и

преку

HUCKE–PACK

транспортната технологија, што во основа претставуваат СОВРЕМЕНИ
ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ, може да заклучиме дека оптималната
локација на СТЦ влијае врз развојот на современите транспортни технологии. Со
ова се потврди и темелната научна хипотеза која гласи:
СО УТВРДУВАЊЕ НА ПОЗИТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА
СООБРАЌАЈОТ И ПРИМЕНАТА НА ПРИЛАГОДЕН МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ,
МОЖЕ ДА СЕ ОПТИМИЗИРА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗБОРОТ НА
ЛОКАЦИЈА НА СТОКОВНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ, ОД АСПЕКТ ЗА
ПОКВАЛИТЕТНО, ЕКОНОМСКО, ТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОШКО
ФУНКЦИОНИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ
ТЕХНОЛОГИИ
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7.
СТРАТЕГИЈА
НА
РАЗВОЈОТ
(КОМБИНИРАНИОТ) ТРАНСПОРТ EU

НА

ИНТЕРМОДАЛНИОТ

ЕВРОПСКА
ДЕКЛАРАЦИЈА
ЗА
РАЗВОЈОТ
КОМБИНИРАНИОТ ТРАНСПОРТ , ЦЕЛИ И НАЧЕЛА

7.1.

НА

На почетокот од 1990 година во фебруари во Брисел е одржан меѓународниот
форум " ЕУРОМОДЕЛ 90 " за развој на техниката и технологијата на комбинираниот
транспорт ( TC – Transporti combinati) во европа. Оваа голема меѓународна
манифестација беше под патронатот на Економската комисија на Обединетите
нации за Европа (CEE ) и Меѓународната железничка унија ( UIC ) и тие организираа
:
Заедница на 14 европски железници ;
Меѓународно друштво за експлотација на транспорт на големи контенери "
INTERCONTAINER " ( IC ) ;
Меѓународно железничко друштво за превоз на роба во замрзната состојба "
INTERFRIGO " (IF) филијала од 25 европски железници специјализирани за
експлотација и транспорт на робата во замрзната состојба ;
Меѓународна унија на транспортни организација за експлотација на Hutckepack сообраќај ( UIRR ) во која се зачленети транспортни организаци од патниот
теренски сообраќај , шпедитерски и сродни органзиации и во чии основен
капитал учествува европската железница со околу 30 проценти.
Досега ниту на една друга меѓународна манифестација немало присуствувано
толку министри за сообраќај , генерални директори на железнички транспортни
организации , раководители на транспортни и индустриски организации ,
универзитетски професори и експерти за сообраќај и транспорт вкупно околу 1500
учесници од тоа 270 новинари на големи новинарски списанија и телевизии.
На овој собир е донесена " Заедничка декларација за идниот развој на
комбинираниот транспорт EU ".
Во изминатите 10 години сите земји членки на Европската унија и голем број на
организации се придржувале на оваа декларација и ги спроведувале усвоените цели
и мерки.
Здружението UIRR и друштвата за експлотација на железничкиот-патниот
комбиниран транспорт кои се зачленети во оваа меѓународно здружение ,
настојуваат да со свои сопствени акции и по пат на соработка , обезбедат неопходни
предуслови за развој на меѓународниот комбиниран транспорт. Европските
железници се убедени во понатамошното развивање на комбинираниот транспорт во
обем на кои меѓународниот комбиниран транспорт ќе допринеси за економско и
ефикасно решавање на проблемите поврзани со заштитата на околината и животната
средина како и проблемите на презаситеноста на мрежите на патните сообраќајници
кои денес претствуваат голема преокупација на јавното мислење така и на владата.
Основната содржина на декларацијата укажува дека :
" Интернационалниот транспорт мора да биде присутен и да учествува во
договорите за идната изградба на Европа и во сите нејзини димензии ".
Европските железници , меѓународното друштво " INTERCONTAINER".
Меѓународното здружение UIRR и друштвото за експлоатација на железничкотопатен комбиниран транспорт кој е во склопот на ова меѓународното здружение
предвидуваат и планираат развој на меѓународниот комбиниран транспорт , во
рамки на еден здрав и успешен економски развој на нивното работење.
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ЦЕЛИ И НОСИТЕЛИ НА РАЗВОЈОТ НА КОМБИНИРАНИОТ
ТРАНСПОРТ

7.2.

Меѓународниот комбиниран транспорт веќе денес остварува значајни резултати и
стално го зголемува своето учество на пазарот на транспортни услуги. Со заеднички
напори треба да се овозможи продолжување на овој развој и реализација на значаен
дел во големите размени на роба во Европа. Тоа е заедничка желба и воља на
Европските железници , меѓународното друштво INTERCONTAINER и
меѓународното здружение UIRR . Нивна заедничка цел беше дуплирање на обртот на
комбинираниот транспорт во период до 1994 година и утростучување на обртот на
комбинираниот транспорт до 2000 година што е и остварено :
• Железничко-патен комбиниран транспорт , овозможи обединување на
железничкиот теретен сообраќај , еластичност на патниот теретен сообраќај како
и рализација на ефикасни транспортни услуги во сообраќајот " од врата до врата
"
• Европските железници во договор со меѓународното здружение
INTERCONTAINER , меѓународното здружение UIRR и со оператори кои се
наоѓаа на места на кои се одвивал меѓународниот комбиниран транспорт ги
утврдиле главните превозни релации на комбинираниот транспорт во Европа кои
во однос на количината така и во односот на квалитетот овозможија остварување
на утврдените цели.
• Задачата на операторите на комбинираниот транспорт се состоела од
комерцијализација на сите услуги од страна на корисниците на комбинираниот
транспорт вклучувајки ги и услугите за влечење на возовите на железничките
транспортни организации.
• Меѓународното здружение UIRR и друштвото Hutcke-pack сообраќај кој се
зачленети во ова меѓународно здружение имаат незаменлива улога и функција на
комерцијализација на железницкиот-патниот комбиниран транспорт во однос на
местата на патниот теретен сообраќај. Оваа улога и функција го обезбедува
негова оргиналност и причина за негово постоење. Овие транспортни
организации за експлотација Hutcke-pack сообраќај му гарантира во секторот на
патниот теретен сообраќај негова самостојност и независност и обезбедува
услови за соработка со секторот на железничкиот теретен сообраќај.
• Меѓународното друштво за експлотација и транспорт на големи контенери
(Intercontainer) извршува незаменлива улога во секторот на поморскиот
транспорт и на операторите на комбинираниот транспорт му обезбедува
комплетна услуга во сообраќајот " од врата до врата". Оваа улога обезбедува
оргиналност и право на постоење на друштва за експлотација и транспорт на
големи контенери.
Ова друштво врши комерцијализација кај посредниците на секторот за
меѓународен комбиниран транспорт. Преку овие филијали на железничките
транспортни организаци , специјализирани за експлотација за транспорт на големи
контенери учествуваат сите посредници во унапредувањето на меѓународниот
комбиниран транспорт.
ЗАЕДНИЧКА СТРАТЕГИЈА НА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА И
РАЗВОЈ НА КОМБИНИРАНИОТ-ИНТЕРМОДУЛАРЕН ТРАНСПОРТ
ВО EU

7.3.
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Во основа за ефикасната соработка помеѓу железничките транспортни организации и
операторите на подрачјето од областа на комбинираниот транспорт развиваат една
заедничка стратегија која се однесува за утврдување и реализација на транспортот
така и за обезбедување на динамична комерцијализација. Овие партнери
соработуваат во полето на понатамошното развивање за комплетно нови понуди на
транспортите услуги. Идниот европски комбиниран транспорт и понатаму ќе се
развива, а преоритет ќе има теретниот сообраќај кој ги поврзува големите Европски
области. Сегашниот и идниот европски комбинирани транспорти се развива на
основа на програмиран сообраќај од ефикасни и економични хомогени возови на
меѓународниот комбиниран транспорт. Експлотацијата на возовите треба да
овозможи зголемување на сообраќајните токови и реализирање на кратки и сигурни
токови и висок квалитет на услуги.
Односите на тарифирање помеѓу железничките транспортни организации и
операторите во областа на експлотација на комбинираниот транспорт се одвиваат во
духот на здрава конкуренција и обезбедување на еднакви тарифни услови на пазарот.
Управата на Европските железници и операторите оформиле организација за
проучување и решавање на евентуалните спорни тарифски и други прашања.
Цените за превоз на комплетните (блок) возови се значително пониски од цените за
превоз на поединечни возови на исти релации. При утврдувањето на цените се води
сметка на зголемувањето на продуктивноста на комбинираниот транспорт. Големиот
динамичен развој на комбинираниот транспорт побарал прилагодување на
капацитетите на терминалите за претовар. Европските железници (intercontair) и
UIRR во изминатите три децении ги превземаат сите потребни мерки и акции за
развој на европската сообраќајна мрежа за експолтација на комбинираниот
транспорт (потребни терминали, информатика и др). Европските железници ги
преземаат потребните мерки за прилагодување на претоварните капацитети на
терминалите додека операторите ги превземаат мерките за прилагодување на
претоварните капацитети на (приватните) терминали со кои тие управуваат.И денес
во секој Европска земја се дава финансиска помош за развој на терминалите од
страна на државните органи. Динамичкиот развој на комбинираниот транспорт дал
до знаење дека е потребно да се инвестираат значајни инвестициони сретства за
развој на железничките теретни коли од интермодалниот транспорт. Железничките
транспортни организации и операторите кои го користат комбинираниот транспорт
се сложиле дека не смее да постои никаква разлика на комерцијално, односно на
економско поле помеѓу железничките теретни коли кои се сопстваност на
железничките транспортни организации и приватните железнички теретни коли. На
овој начин тие развиле политика насочена кон реализирање на хармонизација и тоа
на полето на дефинирање на поедини типови на железнички теретни коли така и на
полето на зголемување на бројот на железничките теретни коли за превоз на товар од
комбинираниот транспорт.
Воведувањето на нови техники и технологии во комбинираниот транспорт се врши и
ден денес се со цел за развој на комбинираниот транспор.
8. ДЕКЛАРАЦИИ И КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КОМБИНИРАНИОТ
(ИНТЕРМОДУЛАРЕН) ТРАНСПОРТ, КОИ СЕ ОБАВЕЗНИ ЗА НАШАТА
ЗЕМЈА
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Сложените проблеми на работа и развојот на комбинираниот транспорт денес се
занимава со организација на различни нивоа кои секој на свој начин даваат свој
придонес во успешниот развој во Европа. Ќе наброиме некои од најзначајните
активности на поедини организации, нивните одлуки, декларации или конвенции:
1) Во позначајните одлуки на Европската конференција на министри за
транспорт (ECMT) се вбројуваат следните документи:
- Декларација за комбиниран транспорт од Будимпешта 1996 година која се
однесува на промоција и развој на комбинираниот транспорт
- Резолуцијата од 1994 година која се однесува на трошоците за транспорт и
содржи препораки од областа на комбинираниот транспорт
- Резолуцијата од Берлин 1997 година која се однесува на воспоставување на
заеднички правила од областа на комбинираниот транспорт
2) Активности на UN/ECE –договор
- AGTC од 1991 година договор кој ги дефинира главните развојни правци на
европскиот комбиниран транспорт, кој дава низа на стандарди за
инфраструктурата на превозните патишта (железницата) како и голем број на
временски параметри за технолошките процеси на комбинираниот транспорт
- AGN од 1996 година се однесува на инфраструктурата и технологијата на речно
- каналскиот транспорт во Европа
- Конвенција за контенери од 1972 година
- Конвенција за безбедноста на контенерите од 1972 година
3) Во Европската унија постојат голем број на директиви, регулатива и
препораки од кои најзначајни се:
- Директива 92/106 ( се однесува за отстранување на препреките во развојот на
комбинираниот транспорт помеѓу членките во ЕУ)
- Регулатива 1107/70 (правила на инвестирање во комбинираниот транспорт)
- PACT програма за унапредување на развојот на комбинираниот транспорт на
конкретни правци (започнат во 1992 година и продолжен до 2001 година)
- PHARE програма наменета за истражување на развојот на инфраструктурата,
трошоците, паневропските коридори итн
4) Следат активности на UNCTAD на полето на развојот на комбинираниот
транспорт на земјите во развој
5) Важно е да се истакнат и активностите на професионалните здруженија за
интермодуларен (комбиниран транспорт) а тие се:
- Меѓународно контенерско биро (BIC) основано 193 година
- Европското интермодално здружебние (EIA) со седиште во Брисел со повеќе од 100
членки чија задача е формирање на заедничка платформа за настап на европските
пазари
- Меѓународно здружение за комбиниран патен и железнички транспорт (UIRR)
- Меѓнародно здружение на патните превозници (IRU) и меѓународната железничка
унија (UIC) со своите работни групи за комбиниран транспорт
- Организација за железничка соработка (OSJD) – унапредување на комбинираниот
транспорт низ хармонизирани сообраќајни закони, поедноставување на царинските и
граничните контроли и развој на технологијата за железниците и смалување на
времето за доставување.
Со овие активности укажано е и на проблемите кои го пратат развојот на
комбинираниот транспорт на европско тло како и одлучноста за нивно решавање.
Постојат многу проблеми кои се однесуваат на комбинираниот транспорт.
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9. ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ- ЕНЕРГИЈА –
ЕКОЛОГИЈА
Со порастот на обртот на транспортот и значајниот општ развој, се појавиле
проблеми на релација " капацитет на транспортниот систем-енергија-екологија". Во
периодот од 1970-1990 година на територијата на Европската унија се зголеми
потрошувачката на енергија и само за патниот транспорт за 103% што значи
годишно за 3.8%. Тоа се должи на глобалното загадување на животната средина.
Посебно е важно да се напомена присуството на CO2 заради "greenhouse " ефектот.
Емисијата на CO2 од моторните возила годишно се зголемува за 3.2%. На
транспортниот сектор се однесува околу 22% од целокупната емисија на CO2. На
патниот сообраќај се однесува 79.7% емисија од CO2 (приватните возила 55.4%,
камионите 22.7% ,автобусите 1.6%) на воздушниот сообраќај се однесува 10.9%, на
железничкиот 3.9% (2.8% на патнички и 1.1% на теретниот), на сообраќајот кој се
одвива во внатрашните пловни патишта 0.7% и други 4.3%. Ако продолжи овај
процес со ова темпо вкупната емисија до 2000 година ќе се зголеми за 24.6% vo
odnosot na 1990 година.
Ќе наведиме и други значајни загадувачи за истиот временски период:
• NОx - кој индиректно влијае на "greenhouse" ефектот , предизвикува "кисел
дожд" , влијае на озонската обвивка , неговата емисија е зголемена за 60 %.
• Ситните честичќи кој се штетни за здравјето- имат пораст за околу 10%.
• HC – емисија : пораст за 41% ( индеректно влијаат на "гgreenhouse" ефектот ,
озонската обвивка , канцерогено делува ...),
Pb – околу 90% олово емитува транспортниот сектор
• SO2 – неговата емисија прилично влијае на теретниот патен сообраќај
Во многу бројната литература , освен наведените , многу добро се
опишани и другите загадувачи
Ќе наведиме уште неколку од (негативните) влијанија
• Бучава предизвикана од сообраќај ( заради интеракција возило – пат и/или
емитување на погонската група) многу му штети на здравјето.
• Вибрации предизвикани од сообраќај на возилата освен штетноста по здравјето
, можат во урбаните средини , да предизвикаат оштетување на постарите згради –
културни споменици.
• Загадување на водата и земјиштето (пенетрација на штетните матери во слоеви
од земјата и подземни води)
• Трајно зафатено земјиште : околу 1,3% вкупна површина од Европската унија
одпаѓа на патната инфраструктура и околу 0,03% на железничката.
Према некои податоци во Германија може да се запримете дека околу 5% од
севкупната површина на земјата одпаѓа на сообраќајната инфрастуктура , а
потребите по просторот растеле по просечна годишна стапка од 1,5% (во периодот
од 1968 – 1988) ; проблемот бил особено изразен во урбаните средини каде на
сообраќајната инфраструктура одело најмалце 10% од вкупната површина.
Продолжувањето на тие тенденции директно одело кон " американизација " најмалку
една третина од урбаниот простор наменет е за сообраќајна инфраструктура.
Новата сообраќајна политика во Европската унија не се темели на "
екстраполација " на актуелните трендови , туку на барањата за промени на
постоечките тенденции и редефинирање како цели на развој , така и самата
филозофија на равојот.
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ОСНОВИ НА НОВАТА СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА НА
ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА ТРАНСПОРТОТ ВО ЕВРОПСКАТА
УНИЈА

9.1.

Последните истражувања во Европската унија од 1996 – 2000 година во
многубројните студии , на комбиниран транспорт , информатика , логистика , и
декларации зборуваат за новата стратегија на одржливиот развој.
Основна цел за развој на транспортниот систем во Европската унија може да се виде
во следното : Да се развива транспортниот систем кој ќе биде способен ефикасно да
ѓи задоволи потребите за превоз на многу големо ниво на квалитет при што помалку
негативно да се делува на животната средина.
Основата на новиот транспорте систем во Европската унија карактеристични
се три атрибути :
1) Interconnectivity ( меѓусебна поврзаност на различни сообраќајни мрежи)
2) Intermodality ( меѓугранска поврзаност на услугите ) и
3) Interoperability ( меѓугранска и внатрешно гранска поврзаност на услугите ) ,
тоа е основа на филозовијата " на одржлив развој " "sustainable development" )
на подрачјето на транспортот.
Современиот пристап на планирање на општиот развојот (во
литературата познат по името " postmoderen " ) се темели на ценење на големата
важност на системот " животна средина " во најширока смисла на зборот. Основната
логика на поврзаност на економскиот систем со системот " животна средина " се
гледа попросто во тоа што системите " производство " и " потрошувачка " делуваат
на принципите на понуда и побаривачка внатре во системот " животен простор "
доведуваат до исцрпување на ограничените ( неисцрпни ) природни ресурси од
споменатиот систем од една и широкиот спектар дегенериран одпад комулативно го
оптеретува исто така и завршниот " акумулациони " и " асимилациони " капацитет од
истиот систем(Слика 1.).
Оваа , инаку многу проста илустрација релативно добро зборува за потребата
за што подобро разбирање на многу комплексните односи измеѓу споменатите
системи со цел за формулирање на развојот кој ќе се темели на внимателното "
балансирање на искористеноста " на споменатите ограничени капацитети на
системот " животна средина " ( ограничен "carrying capacity" – Westman 1985 ). Оваа
е основа на суштинскиот таканаречен " одржлив развој" во рамките на целокупното
човештво а се гледа и низ ставовите за зачувување на квалитетот на животот
воопшто , зачувување на континуираниот пристап до природните добра спречување
на уништување на природата при што инплицира суштествена развојна политика :
ставање тажиште на превенцијата , делување на постоечката пракса со чел да се
промени , промена на примерот на однесување и нагласување на одговорноста на
поединецот ...
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• Основни принципи и активност на одржливиот развој
Планско уредување на инфраструктурата ( систем на Паневропски
интермодални коридори ) како елементи на интегралниот пат на превоз , воведување
принципи на слободен пристап донего под исти услови на сите учесници ,
воведување на принципи на плаќајне на сите трошоци за сите учесници ,
унификација на опремата и средствата , стандардизација на квалитетот на услуги со
засбрзано воведување телематски подсистеми за пдршка би требало да доведе до :
1) Рационална употреба на капацитетот на гранките и јазлите на сообраќајните
мрежи и возни средства.
2) Зголемување на целокупната ефикасност на транспортниот систем
3) Искажување , поврзување и користење на најдобрите особини на
поединечните видови и облици на превоз , и развој на интермодализмот
4) Смајување на негативното делување на животната средина посебно во
урбаните средини.
Моментално во Европската унија се во тек ( исловно ) два парарелни процеси :
1) Процес на стратешка композиција на транспортниот систем ( развој на
инфрастуктурата на Паневропската мрежа по наведениот " Three I " принцип)
и
2) Процес на развојна стратегија на употреба на Паневропскиот систем – замав
на предузимачите.
10. СУШТИНА
И
ТРАНСПОРТОТ

ЗНАЧЕНИЕ

НА

ИНТЕРМОДАЛИЗМОТ

ВО
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10.1. ДЕФИНИЦИЈА НА ИНТЕРМОДАЛИЗМОТ И
ТРАНСПОРТ

КОМБИНИРАНИОТ

На основа од претходното досега кажано , можи да се тврди дека главна
тенденција на подрачјето на Европската унија кога е во прашање дефинирање на
развојната концепција на идниот транспортен систем , правење услови за забрзан
развој на интермодализмот. Под поим интермодализам се подразбита систематска и
смислена употреба на два или повеќе начини на превоз со чел за зголемување на
вкупната ефикасност на транспортниот систем и смалување на негативното
делување на животната средина.
Под поимот комбиниран транспорт (KT) се подразбира транспорт на
интермодални транспортни единици (ITJ) ( во кој е сместен превозниот субстрат ) од
врата до врата , со користење на најприфатливи начини на транспорт , така да
патниот транспорт се користи исклучиво во превезување до и од терминалот со
железнички транспорт и/или речен транспорт ( кратколиниски морси , во зависност
од релацијата на превозот ) се обавува најголемиот дел од транспортот , а преоѓање
во еден вид во друг се обавува на што подобар можен ефикасен начин.
Значајно во ова интерпретација е експлицитното нагласување на рестрикција
кога е во прашање употребата на патниот транспорт. Посебно треба да се истакне
следното : Овде не е целта да се оневозможи едниот учесник во транспортот и да се
фаворизира другиот ( пример оневозможување на патниот и фаворизирање на
железничкиот – што би значело вулгарност на самата идеја за интермодализмот) ,
туку се работи за пронаоѓање , истакнување и поврзување на најдобрите
перформанси на поединечните начини на транспорт со цел зголемување на вкупната
транспортна ефикасност со развивање на целукупната комплексна понуда со многу
висок квалитет ( ова неможи ниту еден од учесниците самостално да испрати понуда
) при ова е можно што помало делување на животната средина.
10.2. ЕЛЕМЕНТИ ОД СИСТЕМОТ НА КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ
Системот на комбиниран транспорт е составен од следните елементи
( подсистеми ) :
- терминали и логистични центри со својата инфраструктура и опрема,
- сообраќајници за меѓусебно поврзување на терминалите со својата
инфрастуктура и опрема
- сообраќајни зони за обслужување на терминалите
- транспортни средства и интермодални транспортни единици (ITJ)
- телематска инфраструктура
- луѓе кои учествуваат во процесот
10.2.1.Терминали и логистични центри
Терминал е место во кое се обавува конверзија на еден вид транспорт во друг.
Основна примарна задача на овај дел од системот за комбинираниот транспорт е : да
се заврши процесот на конверзија во што пократко време , на што побезбеден начин
со што ќе биди можно помало негативно делување на животната средина. Тоа е
назначајниот дел од системот. Со чел на обновување на високо квалитетни понуди а
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со тоа и по комплексни услуги , терминалот покрај кажаната примарна улога ,
добива и низа други особини – особина на мултифункционалност.
Мултифункционалност подразбира поврзување и концетрација на функции
во просторот на терминалот кои непосредно или директно влијаат на транспортната
дејност : различни превозници , шпедитери , манипулатори со терет , посредници (
брокери ) , царински просредници , управата на царината ... Вака обликован
подсистем на терминалот представува пладформа за собирање поголем број мали и
средни транспортни и услужни претпријатија. Малите и средно големите сочинуваат
80-90% од вкупен број транспортни компании во Европа кои користејки опрема со
кои располагаат и средства на терминалот учествуваат во широката палета на
понуди и услуги во комбинираниот транспорт. Во оваа се гледа уште една многу
значајна особина на овој дел од системот за комбиниран транспорт – отвореност.
Овие терминали се нарекуваат транспортни центри (" freight villages " , " guter
Verkerhrszentren " , " parkq logistige " , " intermodalcentres " , " interporto " ...). Нивната
заедничка особина е :
• современа наука и примена на логистични принципи
• физичко интегрирање на различни видови транспорт
• постигнување економија на работа со кооперација
• остварување концентрација на стока како база за воспоставување на
ефикасни меѓународни транспортни линии
• креирање на развојот на транспорниот сектор
• ослободување на дел од капиталот од предпријатието кој би бил наменет за
нови вложувања во сопствената инфраструктура ( магацини , механизација ,
превозни средства и др. ).
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10.2.2. Европски асоциации на терминалите и логистички центри на
комбинираниот транспорт
Интегрирање во мрежата во центри добива институционални карактер низ
формирање интернационални европски асоциации на транспортните центри ( npr.
EIA , EUROPLATFORMS EEIG – Слика 2) со основни цели :
• ширење информации за отворените транспортни центри во Европа и
структура и вид на услугата кој се нуди
• воспоставување и напредување на мрежата транпортни центри во
Европа
• промоција на концептот на мултимодалност (" мултимодални
европски транспортни ланци" ).
• информативно делување спрема јавниот и транспортниот сектор , на
владите , европскиот парламент и комисиите.
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• иницирање мерки и активности кои би требало да го потикнат
иновативниот развој на системите на транспортните центри на меѓународно
ниво.
10.2.3. Кој се може да стани член на европската асоцијација за терминали и
логистични центри
Член на Асоцијацијата може да биди национално здружение ( само едно од
една земја ) кое истовремено ќе биде признаено од страна на националното
Министерство за транспорт.
Минимални критериуми и барања кој мора да ги исполни некој транспортен (
логистички ) центар за да биди член на националното здрузение се :
1) Отвореност за сите нови предпријатија кои сакат да бидат лоцирани во центарот
( нема дискриминација, нема бенифиции )
2) Располагање на заедничката опрема и средствата за манипулација и магацинска
стока по моделот " cost sharing ".
3) Постоење на законско тело кое се грижи за заедничките интереси на
предпријатијата во центарот
4) Центарот мора да биде лоциран во државата на националното здружение на
транспортните центри
5) Центарот мора да го подржува мултимодалниот концепт на транспорт и да
учествува во развивањето на ефикасни европски транспортен систем
6) Центарот мора да дава активна и лојална подршка на целите на националната
асоцијација на транспортните цели

10.2.4.Сообраќајници
логистичките центри

за

меѓусебно

поврзување

на терминалот

и

Основна задача на овој дел од системот на комбинираниот транспорт е во
сообраќајното поврзување на терминалот. Основна карактеристика на овој дел на
инфраструктурата од системот е во стандардната голема пропусна и превозна моќ.
Од овој дел на системот се очекува висока продуктивност (ntkm/h) и просторно
еколошка предност (ntkm/h/m2). Тоа по правило е железничка инфраструктура , но
тоа какви прерформанси морат да бидат дефинирано е во документот AGTC од 1991
година. Кога е во прашање внатрешниот транспорт на пловните патишта , тоа е
документот AGN од 1996 година. Без средена инфраструктура на меѓутерминалните
коридори нема мрежа на терминалот , нема " networking " ефект , нема суштински
мултимодализам.
10.2.5.Сообраќајници кои го опслужуваат подрачјето на терминалот
Основна задача на овој дел од системот за комбиниран транспорт е
овозможување ефикасни обавување на собирно – дистрибутивните функци во
опслужувањето во подрачјето на терминалот. Физички овој систем го сочинува
мрежа на сообраќајници по правило патниот сообраќај кој мора да обезбеди висок
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степен " капиларна " пристапност. Оваа финкција за да се реализира , потребно е да
се обезбеди висок квалитет од овие (секундарни) мрежи на сообраќајници.
10.2.6.Транспортни средства и интермодални транспортни единици (ITJ)
Прилагодливоста на мобилнито дел од системот е многу значајна компонента
на успех за изведување на интермодални операции. Прилагодливоста на возниот
парк на железницата (специални вагони во зависност од типот на технолошката
варијанта на комбинираниот транспорт) ,структура на интермодалните единици
(полу приколки , заменливи сандуци ,контеинери) ,структура на патните возила со
прилагодлива претоварно – манипулативна механизација во терминалите се основа
за успешно изведување на интермодалните операции. Ова е " најранлив " дел од
системот , бидејки мора да се задововат низ хетерогени барања : да одговорат на
побарувачката во квалитативна и квантитативна смисла и едновремено , да ги
задоволуваат техничко – технолошките барања на интермодализмот.
10.2.7.Интегрирани информациони системи и мултимодализам
Без телематика ( телекоминикација + информатика ) нема суштински
мултимодализам. Без воведена телематика системот работи на " класичен" начин
обавувајќи ги само примарните функции на превоз во вид " прост збир" можноста на
поедините видови на транспорт со многу скромни изгледи на пазарот за услуги ,
бидејки целокупната понуда априори усмерена во скромните делови на пазаришните
услуги. Воведувањето телематика во областа на транспортот е еден од најзначајните
чекори во изградбата на интегрираните , кохерентните и безбедните транспортни
системи и квалитетни услуги.. Располагањето на информациите за состојбите на
транспортниот систем во едно реално време е од есенцијална важност воопшто во
транспортот , а особено во комбинираниот транспорт. Со тоа се постигнува низа
позитивни ефекти а посебно се отклонуваат или ублажуваат проблемите " тесни грла
" на подрачјето од инфраструктурата па затоа директно влијаат на смајување
негативното делување на животната средина.
Телематска инфраструктура , овозможува:
• електронска размена на податоци (EDI)
• комуницирање меѓу возилата и базата во реално време
• комуницирање меѓу корисникот на услуги и носителот на изведувашките услуги во
реално време
• комуницирање со органите на власта и дирекците на различно ниво
• собирање и пренос на податоци за состојбата на сообраќајот на патиштата како и
други информации важни за управување со процесот на работа а со цел остварување
на што поголема предвидливост за реализирање на услугите со висок квалитет
• ефикасен надзор над целокупниот процес во целиот простор ( посебно важно при
превоз на опасни материи и работа со нив)
• поврзување со системите за резервација
• обавување на работи на берзата на транспорт и др.
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Се работи за елементи " инегриран информацион систем во транспортот "
(ITIS – Integratet Transport Information System) кој е основа за развивање на услугите
во системот на мрежата.
Во следните поглавја заради предноста кој ја дава телематиката , односно
информатичката технологија ќе бидат детално анализирани современите стремежи и
искуства во Европа.

10.2.8.Мултимодални оператори (MTO)
Мултимодални оператор (MTO) се подразбира правно лице кое во свое име
или посредно договара мултимодални транспортни договор. Тоа е најважен " жив "
дел од системот на комбинираниот транспорт , носител предприемаштво при "
производство на мултимодални услуги " во системот на комбинираниот транспорт.
Под МТО се подразбира секој кој организира целокупен транспорт , односно
транспортен ланец кој се обавува со најмалку два вида превоз и издава еден
транспортен документ – единствена одговорност. Тоа значи дека МТО е способен да
е контролира целата операција " од врата до врата " предвидувајќи и прифаќајќи ги
сите ризици ( способност да се управува со ризик ). За да би можел да ја реализира
таканаречената вертикална координација во транспортниот процес МТО мора добро
да ги познава прерформансите на сите учесници во транспортниот ланец.
За успешен пристап на пазарот на услуги МТО , освен досега опишаното
неопходни му се комплексни знаења , кадри кои располагаат со тоа знаење.
Недостатокот на кадри е едена од главните причини за недоволна развиеност на
комбинираниот транспорт , односно интермодализмот во Европа.
Најпознати мултимодални (национални) оператори – здруженија за
комбинираниот транспорт во Европа се : Kombiverker (Германија) , Hupac
(Швајцарија) , Cemat (Италија) , TRW (Белгија) , Novatrans (Франција) , Combiberia
(Шпаниај) , Оekombi (Аустрија).
10.2.9.Основни технологии на комбиниран (интегрален) транспорт
Во најкрати црти ќе ги наведеме основните технолошки можности за
изведување операции на комбинираниот транспорт имајќи во предвид дека таа
материја е добро позната кајнас и во светот.
1. Технологија на комбинираниот транспорт со контејнери
а) технологија на комбиниран копнен транспорт со контејнери
б) технологија на копнено-речен транспорт со контејнери
в) технологија на копнено-морски транспорт со контејнери
г) технологија на копнено-воздушен транспорт со контејнери
д) технологија на транспорт со контејнери " копнени мостови "
2. Технологии " возило-возило"
a) технологија на комбиниран патен-железнички транспорт
- Hutck-pack (" прашални" ) системи
- Правоз на железнички теретни коли со возила на патниот транспорт
- Road Railer " ( бимодални систем пат/железница)
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б) технологија на копнено-воден систем на транспорт
- Технологија на транспорт со товарни единици Ro-Ro системи
в) технологија на транспорт на баржи во комбинирам морско-речен
транспорт.
10.2.10.Основни ефекти на интермодална координација и примена на
комбинираниот транспорт
Основни ефекти на интермодалната координација се :
• смалување бројот на возења на теретните патни возила на големи релации , се
зголемува бројот на возења во меѓутерминалниот сообраќај на железницата , што
доведува до еколошка макроповолност ( место ntm далечно возење по патиштата ,
имаме ntm на кратки патни возења и една меѓу терминално возење со железница).
• смалување на делувањето на тешките теретни патни возила на патишта се
пстигнува со по хомоген состав на возилата на патиштата , па при иста средна
брзина на движење се зголемува пропусната моќ на патот ( ефектот " ослободување
на капацитетот ").
• на микрониво , во зависност од локацијата на терминалот во зависност од кој
мрежа е споен можи да дојди до еколошки проблеми предизвикани од сообраќајот на
потешките патни возила. овај феномен е присуте во условите на транспорт на
интермодалните единици кој не се формираат во терминалот во услови на просторно
распрскување на побарувачката за услуги внатре во подрачјет на гравитација на
терминалот. До ова негативно делување не доаѓа затоа што доведувањетоодведувањето на транспортните единици со поволни перформанси така да
структурата на возилата на патот е хомогена.
• пазарот станува достапен посебно на мали и средно големи предпријатија
( со помалку возење се зголемува бројот на понудените дестинации)
• трошоците на користење на инфраструктурата се смалуваат
• се постигнуваат услови за достигнување " just in time " транспорт.
• надзорот над системот е подобар , што осебено е важно при транспорт на
опаснматерии.
11.АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ ВО
ИНТЕРМОДАЛИЗМОТ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

РЕАЛИЗАЦИЈА

НА

И покрај јасно дефинираните цели на новата сообраќајна политика на
Европската унија интезивниот развиток на интермодализмот го следат низ тешкотии
кој се резултат на делување на различни фактори како што се:
1) Несразмерно развиена инфраструктура по различни стандарди
2) Проблем на димензиит на интермодалните единици
3) Проблем на примена на едноставна , компатибилна и стандардна
информатика на водење статистички податоци и др.
Најчесто се наведуваа две причини заради кои е успорен развитокот на
интермодализмот во просторот на цела Европа , а тоа се :
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1) Затвореност на железницата чии мрежи ги развивала внатре во својата
теритотија , а не по "модел" на континуиран развој на интегралната мрежа
и
2) Традиционално успешен патен транспорт на пазарот на транспортни
услуги
Првата причина е разбирлива , бидејки резултатот од историскиот развој на
системите , збор е за наследството. во поедини делови на Европа таквата состојба се
одржува од материјални или политички причини. Овие проблеми ѓ и надминуваат
рамките на поедини држави. Еден од начините за разрешување на овие проблеми
лежи во концептот за развој на мрежата на Паневропските интермодални коридори.
Друг проблем кој е суштински врзан невозможноста на изведување на
потполната " вертикална " кординација при реализирање на интермодалните
операци. Во мултимодалниот ланеч се губи дел од " идентитетот " , профитот
станува неизвесен. Се прашуваме зошто некој кој моментално на пазарот на услуги е
успешен и поседува низа технолошки предности во однос на своите конкуренти оп
се се откажува и влегува во одредена авантура на поврзување?
Во услови на пазарно стопанисување не може да се очекува и најуспешните да имаат
" надпросечна еколошка свест ". Кога транспортната дејнос е во прашање еколошка
совршеност нема , како што нема и априори " подобри " и "полоши" видови на
транспорт: железницата еколошки е поприфатлива од на пример патниот сообраќај
само во еднакви услови или зголемена ефикасност. Ова посебно добива на значење
кога се дојде до факт дека најголемиот потенцијал на комбинираниот транспорт е во
патниот транспорт.
Филозофијата на развој на комбинираниот транспорт се состои во
осмислување на процесот на измена (традиционална) на улогите на поедини актирикласични видови на транспорт: железницата ја превзема улогата на
интертерминалскиот високопродуктивен сообраѓќај по возен ред од типот "такт",
патниот сообраќај ја превзема улогата на многу ефикасен носител довезувакиотодвазувачкиот сервис , терминалите ефикасно ја обавуваат својата функција , а се се
одвива во единствениот транспортен ланеч и телематското опкружување. Во тоа
лежи суштината на трансформирање на националните транспортни стстеми. Во тој
дух мора да се разберат многу рестрикци кои се увод во патниот сообраќај. Знач и
услугата комбиниран транспорт " од врата до врата " мора од самиот почеток со
своите основни атрибути да му се приближи истовремено на услугата "чист" патен
транспорт.
Клучниот атрибут е времето , а потоа цената. Тоа се два примарни атрибути
за квалитетот на услугите. На релацијата каде се високи концдентраците на
збиднувањата во одредена организација тој услов е често исполнет , а за други
релаци тоа не може да се рече.
Временскиот фактор е пресуден и представува основа скоро за сите
стандарди. Преку дадениот стандард на време се доаѓа до низа стандарди на
инфраструктурата , бидејќи различните параметри на разлечните мрежи доведуваат
до смалување на капацитетот ( недоволна носивост , недоволен товар , разни
препреки и ограничување...) , или до недозволени губитоци на време , времето на
послужување на транспортните единици во терминалите , времето на задржување на
граничните премини или губитоците на време во доведувачките/одведувачките
операции исто така можат да го зголемат времето на транспорт и со тоа битно да ја
смалат вкупната ефикасност и квалитетот на услугите.
Овие препреки во развојот на комбинираниот транспорт во Европа ниту од
далеку не се генерално разрешени на начин кој би ги задоволувал поедините базни
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правци. Сите останати случаи му се оставени на заинтересираните страни со кој
одредена помош , преку таканаречени ( " case study ") изнаоѓаат и најдуваат
решенија. Проената на параметрите на инфрастуктурата е долгорочен и скап процес ,
па затоа во пракса се врши пристап кон оние чекори кои релативно брзо доведуваат
до подобрувања ( подобра организација , поедноставување на постапките …).
Од веќе споменатите причини битен е документот AGTC кој во стварност ги
дефинира параметрите на инфраструктурата и технологијата на работа во
комбинираниот транспорт " пат/железница " на ова треба да му се додаде и AGN
документот кога е во прашање транспорт по внатрешните пловни патишта.
Проблематиката врзана за трошоците на транспорт во режимот на
комбинираниот транспорт , иако е збор за нова услуга-продукт , на новиот квалитет
на услуги тесно е поврзана со проблемот на калкулација на трошоците на
железницата и другите видови. така во некои случаи искалкулираните цени на
услуги во режимот на комбинираниот транспорт ја преминуваат цената на "чист"
патен транспорт. Тоа е отворен проблем. За конкретни релаци на кои се организира
превоз кој одговара се обавуваат нахнадни калкулации на цените за патен и
комбиниран превоз , па се изнаогаат реални можности на цените " вклопување "
комбинираниот транспорт. тие можност реално постојат бидејки е збор за
меѓународниот транспорт каде во различни земји различно се вреднуваат
поединечните компоненти на трошоците. За тоа мора да поседуваме потребни
информаци.
Информационите системи во поедини сегменти на транспортот во рамките на
поедини држави или не постојат или се неажурни (некомпактибилни). Тоа е една од
најголемите препреки за побрз развој на комбинираниот транспорт во Европа.
12.МЕРКИ КОИ ГИ ПРЕЗЕМААТ ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА РАЗВОЈОТ НА КОМБИНИРАНИОТ ( ИНТЕРМОДАЛНИОТ )
ТРАНСПОРТ

Денес во Европа ( вклучувајки ја и Турција ) егзистираат околу 350
терминали за комбиниран (интермодален) транспорт и располагаат со механизација
(дигалки) од 34 тони носивост. Различни држави пристапуваат со слични мерки кога
е во прашање стимулирање на развојот на комбинираниот транспорт. Еве некоу од
мерките кој што ги користат различни држави:
• Австрија
Владата на Австрија вовела низа на политички и законски мерки за промоција
на комбиниран (интермодален) транспорт. Комбинираниот транспорт е присутен
како дел од јавен интерес. Државата дава финансиска помош за инфраструктурата на
терминалите , возните средства и опремата. Воведени се низа на ограничувања за
патниот сообраќај : транзитни лиценци за " не EU " возила , забрана на сообраќајот
за време на викенди , забрана на движење на бучните камионите за време на ноќта ...
За возилата кои се вклучени во комбинираниот транспорт овие ограничувања не се
однесуваат. За " не EU " возилата се даваат ограничен број на дозволи за пренос.
Услов за добивање на лиценца е да се има " environmend-frendly" возила или
таканаречен " зелен камион" ( green lorry). За членките на Европската унија воведен е
"ecopoint system" тоа е систем кои е базиран во основа на договорот за пристапување
на Австрија во Европската унија. Системот се базира на квоти кои се еквивалентно
159

Стоковно-транспортните центри (СТЦ) како потсистеми на транспортните вериги

поделени на одредени возила во NОx емисија и се добива од комисија од земјите од
Европската унија. Секоја година се врши намалување на квотата , така до 2003
година ќе се намали за 40%. Очекувана последица на тоа е намалување на NОx за
60%. Кај комбинираниот транспорт на патните возила кои се од Европската унија не
се потребни лиценци.
• Бугарија
Државно финансиската подршка за развој на комбинираниот транспорт во
Бугарија се планнира до 2010 година. Опфатени и се студиски истражувања ,
модернизација на инфраструктурата и прилагодулање на стандардите на ЕУ. Таа
помош се однесува и за проширување на Ro-Ro системот на Дунав.
• Хрватска
Давање финансиска помош на железничкиот сообраќај за развој на
комбинираниот транспорт.
• Чешка
Финансиска помош за набавка на специјални возни средства ,
довезувачки/одвезувачки патен транспорт во режим на комбинираниот транспорт со
исклучок на викенд забраните.
• Франција
Централната влада и регионалната влада се задолжени за финансиската
помош на комбинираниот транспорт.
• Германија
Земја со најдолга традиција во развојот на комбинираниот транспорт. Од
буџетот се издвојуваат повеќе од 2 милјарди EUR за изградба и реконструкција на
терминалите за комбинираниот транспорт. За патните возила во режим на
комбинираниот транспорт не важат рестрикците кои инаку важат кога е во прашање
патниот превоз. Со завршувањето на каналот Мајна-Дунав (171 km) во 1992 година
комплетиран е пловниот систем во должина од 3500 km од Ротердам до Црно Море
кој поврзува 15 земји и овозможува пловење на бродови со носивост до 2000 тони.
На територијата на Германија егзистираат 86 јавни и голем број на приватни
пристаништа. Процесот на промена на пристаништето во трговски транспортен
логистички центар (мулти функционален) го прати забрзаниот развој на прометот на
контенери. Во Германија од 80 големи градови , 54 се поврзани на пловни патишта ,
и ова кажува дека од голема важност е развојот на мултимодалниот транспортен
ланец.
• Унгарија
Државата дава финансиска помош за изградба и модернизација на
терминалите за комбиниран транспорт (по системот "freight villages") и набавка на
возни средства. Нема забрана на патните возила за време на викенди. Како
потенцијална членка припрема низа на рекстриктивни мерки за возилата од " не EU
".
• Италија
Одредена помош дава државата кога е во прашање развојот на
инфраструктурата на терминалит за комбинираниот транспорт. За патните возила
кои учествуваат во комбинираниот транспорт во текот на викендите не се однесуваат
забраните. Оваа земја има преку 40 терминали.
• Словачка
Се добива помош од владата за изградба на терминали на комбинираниот
транспорт. Нема забрана за патниот сообраќај за време на летните одмори и викенди.
• Словенија
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Набавката на опрема за потребите на комбинираниот транспорт е ослободена
од царинските давачки. Нема забрана за патните возила за време на викендите.
• Швајцарија
Таа е земја со долга традиција на транзитниот сообраќај. Води долгорпчна
политика за што поголемо присутност на железничкиот сообраќај. Ја ограничува
тежината на возилата на 28 тони. Го ограничува и бројот на транзитни возила при
преминување преку Алпите со воведување на забрани за патниот сообраќај во текот
на ноќта и викендите.
• Турција
Владата учествува во инвестиците за патничко-железничкиот транспорт и RoRo систем.
13.ПОРАКИ ЗА ИДНИТЕ МЕРКИ
Во дадените примери пробавме проблематиката за развојот на
интермодализмот да ја прикажеме во кратки црти. Проблемот за развојот на
комбинираниот транспорт во Европа е многу комплексен. Прикажавме политики за
развој на транспортните системи во ЕУ така и реалната состојба која во многу
сегменти одстапува од реалната. Основниот проблем лежи во нерамномерно
развиениот сообраќајен систем во поедини земји. Складноста во развиениот
транспорт е главен фактор на брзото и едноставно поврзување. Гледајки ги од таа
страна интеграциските процеси во Европа се гледа дека почетокот на интегрирањето
е во различни делови на Европа што , понатаму отвара многу прашања почнувајќи
од динамиката (се гледа дека тоа ќе биди многу спор процес од рекламираната "
брзина" ) , затоа се поставува прашањето " Кој ќе го плати сето тоа ?" , бидејки
несомнено се потребни големи вложувања , а подрачјата на интеграции се условно
речено се повеќе сиромашни. Посебен проблем постои кај помалите земји не-членки
на ЕУ. Нивниот патен транспорт е подложен на големи рестрикции , не се на пат на
интезивните токови на стоката каде нивното интензивно вклучување во режимот на
комбинираниот транспорт би донело позитивни ефекти релативно брзо , а
железницата не е доволно оспособена за ефикасно вклучување во комбинираниот
транспорт на режимот на сообраќај. Решенија постојат , како секогаш што постојат
одредени компаративни предности.
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