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ЛОГИСТИКА НА ПАТНИЦИ НА ДОМАШНИ АЕРОДРОМИ

Марјан Ивановски1, Зоран Десподов1, 
Борис Крстев1, Мише Милановски1, Александар Крстев1

1Факултет за природни и технички науки  
Универзитет Гоце Делчев  Штип

Апстракт
ако то пока уваат тати тиките  возду ниот оо ра а  е еден 

од на за тапените во на ето оп те тво и од ден на ден  пове е е 
з оле ува не овата при ена  арактери тично за возду ниот оо ра а  
и тран порт е не овата рзина  но таа рзина е зави на од но у актори  

екои од тие актори е  рзината и капацитетот на авионите  рзината на 
тран порт на токите до аеродро ките клади та и од нив до авионите  
рзината на проце ира е на податоците за патниците и про ледува е на 

нивниот а а  до оодветното е то за утовар во авионот  рзината на 
и те от за прено  на а а от на еден патник до оодветното е то за 

утовар во авионот  како и рзината на пер оналот ко  ракува о не о  о 
поната о ниот тек т е и разра оти е ите актори кои то вли аат врз 
рз и у пе ен возду ен тран порт  

Клучни зборови: воздушен транспорт, пренос на багаж, 
складирање на багаж.

тручен труд 658
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LOGISTIK OF PASSENGERS AT THE DOMESTIC AIRPORTS

Marjan Ivanovski1, Zoran Despodov1, Boris Krstev1, 
Мishe Мilanovski1, Аleksandar Кrstev1

1       
    

Abstract
              

               
              

              
              

           
               
               

              
 

Keywords: Air transport, Baggage storage, Baggage handling system.
 
Вовед

озду ниот тран порт е на овре ениот  на рзиот и на новиот 
вид на тран порт  оради рзината о ко а то о ат да летаат авиони  
тран портот по воздух танува  пове е популарен  Што е одне ува до 
вет ката тр ови а  у те до инира по ор киот тран порт  озду ниот 

тран порт е но у кап и не дозволува тран порт на те ки и поо е ни 
токи  епак  тран портот на тока о ви ока вредно т и ра иплива 
тока  пове е е вр и од трана на возду ниот тран порт  озду ниот 

тран порт е кори ти како но у е ика ен начин за рз тран порт на 
лу е  тока и по та  во  начин на превоз не е во удир о ео ра ките 
ариери  то така предно ти е и поврзува ето на оддалечени и 

недо тапни подрач а низ планините  пу тините и у тите у и   
о по ор киот  елезничкиот и патниот превоз е а но дека 

возду ниот превоз прет тавува поделикатен превоз  прено от и 
пре е тува е на токата и патниците о ите вр ти на авиони и летала 
на ите возду ни пати та   ез о зир дали е зе аат не о подар ките 
цели  озду ниот превоз прет тавува ирок пои  на превози  о  
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о вен возду ниот тран порт и оо рака  и оп ака и деликатно тите 
кои е во извр на или неизвр на вр ка  о таквиот превоз  како то е 
некои деликатно ти о поа а ето и одредува ето на авион ките рути  
тер иналите и при тани ната плат ор а  иде и возду ниот тран порт 
не и о ел да е одвои од утовар  и товар  претовар  ло ува е на токата  
рое е  пакува е  одредени педитер ки  а енци ки  контролни управни 

и лични ра оти  а опти ално ункционира е на возду ниот тран порт 
и возду ниот оо ра а  е ва ни ро ните препораки од кои на ва ни е  
ви ок тепен на воздухопловна ин ра труктура и упра туктура  при ена 
на ор анизирано управува е  раководе е и ра ота  при ена на овре ени 
тран портни техноло ии палетизаци а  конте неризаци а и л  при ерно 
ре улира е на правно еконо ките одно и  ункционира е на инте рален 
тран портен ин ор аци ки о тав ак и ална ко пакти илно та на 
хардвери и о твери  по е у активните уче ници  а а и уче ниците во 
околината  о е но е то припа а на оперативните и тран портните 

ена ери

1. Воздушен транспорт
1.1. Значење на воздушниот транспорт

ревоз на лу е  а а  по та и атери али о воздухоплов од едно 
е то до дру о е то е нарекува возду ен тран порт   азво от на 

возду ниот тран порт и  и из ени навиките за патува е на илиони 
лу е и и а вли ание врз оцио политичкиот и еконо киот ивот на 
лу ето во но у зе и  вие е екти е овоз о ени не а о од трана 
на рзиот техноло ки разво  на воздухопловите  но и то така и од 
воведува ето на нави ациони уреди и ко уникаци ки о екти низ ветот 
о по то ан напредок на ез едно та на летот  ро ре ивна еволуци а на 
е ународните до овори  ре улативи  правилата на лета е и ре улаторни 

а енции во ветот о ез еди а код на цивилното воздухоплов тво  

1.2. Карактеристика на воздушен транспорт 
озду ниот тран порт по природа о ез едува на рз начин на 

тран портни у лу и  рзината е на оле ата одлика и на возду ниот 
тран порт пред зе ениот или по ор киот превоз  озду ниот тран порт 
овоз о и лу ето да о ат да ти нат до дру ите делови на ветот во 
на ку  о ен рок  озду ниот тран порт е кори ти како но у е ика ен 
начин за рз тран порт на лу е  тока и по та  во  начин на превоз не е 
удира о ео ра ките ариери на зе ината повр ина  како планините  

пу тините  реките и тоа у овоз о ува на возду ниот тран порт 
по тепено и по рзо да е о ез едат у лу и  то така  предно тите на 
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поврзува е на оддалечени и недо тапни подрач а низ планините  океаните  
пу тините и у тите у и

ре ен ките у лови и аат витално значе е во возду ниот 
тран порт  етеороло ките еле енти и аат значително вли ание врз 
воздухоплов тво  азво от на возду ниот тран порт ара подо ра 
опре а за летува е во аеродро ите за ез едно летува е на 
авиони  ехноло ки подо рува а и по а ала како радарот  од рзнува е 
уред  радио арови за но но лета е и но у дру и по о аат во разво от на 
возду ниот оо ра а  тапката на а ортизаци а и тарее ето на авиони 
е ви ока  ената тре а да иде платена за рзи техноло ки про ени во 
инду три ата за производ тво на авиони  Главната проверка е потре на 
по неколку ил ади ча ови во воздух  по то авионот е вели дека е во 
о то а да лета  ената на оваа проверка е но у ви ока  

2. Пријавување на патници
2.1. Подготовка за пријавување на патници

екое за инува е на авион ора оодветно да е под отви о цел да 
е о ез еди непречено при авува е на патниците и да е из е нат какви 
ило ко пликации за вре е на и тото

а таа цел  ледниве ин ор ации ора да идат до тапни пред еко  
лет

 –     и та о купени карти за даден лет ко а 
авто ат ки е пре рла од и те от за купува е карти  ча а пред 
за инува е на авионот  о зави но т од видот на ли тата  таа о е 
да одр и ро  на патници  во ко а кла а летаат  ин ор аци а за 
по е ни у лу и  ин ор ации за при ти нува е и дру и конекции

 – ро от на патници од оваа ли та е но у итен за да е определи 
начинот на при авува е на патниците и етодот за од ира е на 
еди тата во авионот

 –        и та ко а одр и каква 
ило про ена на патниците и ко а авто ат ки е пре рла од и те от 

за резерваци а до и те от за при авува е на патниците   ча а пред 
за инува е на авионот или по еко а про ена

 – е и прези е на патниците за летот  вие податоци е зе аат од 
и те от за резервирани карти за да и  е овоз о и на патниците 

правилно проведува е до нивниот лет или при неко а неправилно т 
да идат правилно проведени

 – е  прези е и ро  на патници од пеци ални кате ории
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2.2. Начини на пријавување на патниците
о зави но т од аеродро ите и у ловите то и по тавува една 

авиоко пани а по то ат пове е видови на при авува е на патниците  
елта на тие видови на при авува е е да е на али вре ето на чека е и да 

е доведе до ини у  о то патниците и иле задоволени  

2.2.1. Пријавување на шалтер со претставник вработен на аеродромот
ри авува ето на алтер каде то ра оти човек задол ен за 

при а а е на патниците е еден од на тарите начини на при авува е  ред 
 алтерот за при авува е ора да иде видливо о еле ан о ледниве 

податоци  ло о на ко пани ата о ко а патува патникот  ро  на лет и 
де тинаци а  кла а     вре е на полетува е  

а ово  алтер патникот при тапува о во от илет ко  претходно о 
и а купено незави но дали преку интернет или од некое прет тавни тво 
и о во от патен доку ент или па о  вде вра отениот о проверува 
патникот преку претходно до иените ли ти за патници кои резервирале 
карта за то  лет и у издава карта за влез во авион  атникот о при авува 
и во от а а  ко  о по едува и планира да о поне е о не о  а картата за 
влез во авион и и а ледниве податоци  ро  на лет и де тинаци а  ло о на 
ко пани ата  ро  на еди те  ро  на парчи а а а  и нивна те ина  ро  
на порта каде то тре а да е по ави за влез во авион  вре е на полетува е 
и при ти нува е на авионот   ар код за ра познава е

Слика 1. арта за влез во авион
Figure 1.    
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2.2.2.Пријавување на шалтер без вработен претставник - 
самопријавување

а опри авува ето е и то така но у за тапено  а на че то на 
по оле ите аеродро и каде то и а оле  ро  патници  о ово  начин на 
при авува е е на алува вре ето на чека е и е из е нуваат оле и редови 
од патници каде то е оте нува ло одното дви е е по аеродро ите

 а опри авува ето е вр и така то патникот доа а до то  
авто ат ки алтер каде то а  и вне ува лични податоци од патната 
и права или па о  и вне ува количина на а а  о вне ените податоци 
патникот о тава во от а а  во то  авто ат ки алтер каде то е 

ери не овата те ина  потоа авто атот издава карта о ар код на ко а е 
впи ани податоците  како и во претходното при авува е

Слика 2. арта за авион од авто ат ки алтер за при авува е
Figure 2.      

2.2.3. Интернет пријавување или веб пријавување
нтернет при авува ето или ве  при авува ето е еден одерен начин 

на при авува е каде то и не е до тапен за еко о и не еко  о е да о 
прави  но епак е но у кори ен  иде и е кратува вре ето на чека е на 
аеродро ите  о ова при авува е патникот е при авува преку интернет 
каде то и вне ува ите лични податоци од патната и права и при авува 
колку а а  и а  о при авува ето преку интернет то  до ива карта за 
влез во авионот на во ата електрон ка по та каде то е дол ен да а 
и печати таа карта и да при ти не на аеродро от во зададеното вре е  

ко патникот и а а а  за при авува е то а  то  е при авува на 
алтерот за предава е на а а от каде то о предава  а до ива ли т о 

ар код ко то у е потре ен за доказ дека а а от е не ов  
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атникот ко  не а а а  за при авува е е дол ен директно да е 
по ави на портата за влез во зададеното вре е и да а прило и картата за 
влез во авион и патната и права

Слика 3. арта за влез во авион преку интернет
Figure 3.      

2.2.4. Пријавување на патник во преодна зона
ри авува е на патник во преодна зона е вр и ко а неко  патник 

патува на неко а подол а релаци а каде то е потре но авионот да е 
призе и на неко  аеродро  ко  не е кра на де тинаци а за то  патник 
незави но од тоа дали авионот е призе ил поради дополнува е на 
ориво  про ена на авионот или поради о танати причини  о то  луча  

патниците о напу таат авионот и одат во таа преодна зона каде то овде 
е делат патниците на

атници кои по едуваат карта за влез во дру иот авион  о ово  
луча  патниците продол уваат кон портата за влез во дру иот авион каде 
то прило уваат карта за влез во авион и патна и права  
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атници кои не по едуваат карта за влез во дру иот авион  о ово  
луча  патниците е дол ни да е при ават на алтерот ко  е на енет за 

патници ез карта за влез во авион и да а прило ат картата ко а а и аат 
купено и патната и права

Слика 4. Шалтер во преодна зона за патници ез карта за влез во авион
Figure 4.        

3. Пријавување на багаж
3.1. Што е багаж

а а от е ку ер  кути а  конте нер или лично  ко  е во лична 
оп твено т на патникот ко  о но и о е е за вре е на патува ето 
о тавено од лични твари то у е потре ни на патникот за едно такво 

патува е

3.2. Поделба на багажот
3.2.1. Багаж што не се пријавува

а а от то не е при авува е едно парче а а  ко  патникот 
о е да о поне е о е е во авион  но о претходно и полнети у лови  
ак и ална дозволена оле ина на а а от  ак и ална дозволена 

те ина а пропи ува авиоко пани ата но во по оле  ро  од ко пании е 
 к  ак и ална количина на течно т во едно и енце е  л  вкупна 

количина на течно т е  л  за рането но е е на о три пред ети  

3.2.2 Багаж што се пријавува
а а от то е при авува е а а от ко  патникот о предава 

на алтерот за при авува е за лет или на авто ат ките алтери за 
при авува е заедно о во ата патна и права  во  а а  на че то патува 
заедно о патникот  но во кар о делот од авионот  во  а а  о е да 
иде неко  по оле  ку ер  кути а  конте нер  узички ин тру етн  
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количка за патник и некои лични ра оти но о ак и ална те ина 
ко а то а пропи ува ко пани ата за то  лет  а че то ак и алната 
те ина на а а от ко  е при авува изне ува од  до  к  а а а  о 
по оле а те ина патникот ора да и доплати у а ко а а пропи ува 
авиоко пани ата   во  а а  не ее да и а о три краеви о то и 
до ло до о тетува е на дру иот а а  то е превезува  о а а  ко  е 
при авува па аат и порт ка опре а  ивотни  ору е и лично  а  ово  
а а  е потре на дополнителна доку ентаци а за да о е да е про леди  

како на при ер  патна и права за ивотните  овла тува е за по едува е 
и но е е на ору е   карнет за порт ка опре а и лично

Слика 5.  Доку ент за при авува е на ору е
Figure 5.    

Слика 6. атна и права за ивотни
Figure 6.   
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ревозникот не а од оворно т за тета на а а  на патникот 
предизвикана од одр ината на а а  ревозникот не е од оворен 
за за у а  о тетува е или задоцнува е во и пораката на кревка 
или ра иплива тока и  и то така  пари  накит  татии направени од 
капоцени етали  вредно ти на при ер ка ера  видеока ерата или дру и 

електрон ки уреди  вклучува и пер онални ко п утери  лаптопи и Д а 
о ази на податоци  хартии од вредно т и деловни доку енти е тени во 

чекиран а а  о или ез о ла но т на превозникот

4. Означување на багаж
4.1. Означување на багажот што е директно поврзан со летот

екое парче на а а  ора да иде означено о една етикета во 
вид на лепенка ко а е закачува на а а от додека патникот о предава 
во от а а  на алтерот за при авува е  д ко а патникот о во ата 

патна и права е при ави на алтерот за при авува е о о тава а а от 
каде то то  е ери и за екое парче а а  е издава етика о ледниве 
податоци  ко пани а ко а е о превезува  ро  на лет и де тинаци а од 
каде то полетува и каде то при ти а а а от  ро  на а а от  ар
код за ра познава е на а а от  дна авиоко пани а о е да и а пове е 
видови на вакви етикети ко  е кори тат во различни у лови и за пове е 
видови на а а

Слика 7. тикети печатени од авто ат ки алтер за при авуа е
Figure 7.       

  

 
Слика 6. Патна исправа за животни 

Figure 6. Animal travelling ticket 
 

 Превозникот нема одговорност за штета на багаж на патникот предизвикана од содржината на 
багаж. Превозникот не е одговорен за загуба, оштетување или задоцнување во испораката на кревка или 
расиплива стока и, исто така, пари, накит, статии направени од скапоцени метали, вредности (на пример 
камера, видеокамерата или други електронски уреди, вклучувајќи персонални компјутери, лаптопи и Ц -а 
со бази на податоци), артии од вредност и деловни документи сместени во чекиран багаж со или без 
согласност на превозникот. 
 
4. на ување на багаж 
4.1. на ување на багажот то е д ре тно повр ан о етот 
 Секое парче на багаж мора да биде означено со една етикета во вид на лепенка која се закачува на 
багажот додека патникот го предава својот багаж на шалтерот за пријавување. д кога патникот со својата 
патна исправа се пријави на шалтерот за пријавување го остава багажот каде што тој се мери и за секое 
парче багаж се издава етика со следниве податоци: компанија која ќе го превезува, број на лет и дестинација 
од каде што полетува и каде што пристига багажот, број на багажот, бар-код за распознавање на багажот. 
Една авиокомпанија може да има повеќе видови на вакви етикети кој се користат во различни услови и за 
повеќе видови на багаж. 
 

 
Слика 7. Етикети печатени од автоматски шалтер за пријавуање 

Figure 7. Printed etiketa by automatic box for applying 
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Слика 8. тикети печатени од алтер за а опри авува е
Figure 8.      

Слика 9. тикети печатени од алтер за а опри авува е
Figure 9.      

                                                                    

   
 

Слика 8. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 8. Printed ticket by box for selfapplying 

 

 
Слика 9. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 

Figure 9. Printed ticket from box for selfapplying 
 

                                                                      
                     Слика 10. ружје во багажот                     Слика 11. агаж што се испраќа независно од патникот 
                     Figure 10. Weapon in baggage   Figure 11. Sended baggage 
 
4.2. одато  а о на ување на багажот 
  вие додатоци за означување на багажот најчесто се прикачуваат на багажот за да се олесни 
работата на персоналот кој работи со него, па дури и да се забрза процесот на доставување на багажот. 
 

 
Слика 12. Етикета за итност на багажот 

Figure 12. Etiketa for fast baggage 
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Слика 10. ру е во а а от
Figure 10.   

Слика 11. а а  то е и пра а 
незави но од патникот

Figure 11.  
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4.2. Додатоци за означување на багажот
 вие додатоци за означува е на а а от на че то е прикачуваат на 

а а от за да е оле ни ра отата на пер оналот ко  ра оти о не о  па 
дури и да е за рза проце от на до тавува е на а а от

Слика 12. тикета за итно т на а а от
Figure 12.    

Слика 13. тикета за до тава на а а от во авион
Figure 13.      

 

Слика 14. тикета за до тава на а а от на влезна порта
Figure 14.   

5. Спроведување на багажот 
проведува ето на а а от на аеродро ите е една од на итните 

ра оти каде то е ара прецизно т во до тавува ето на а а от и ра 
итна уло а одр ува и и патниците ре ни  и те от за а а от и а три 

о новни цели и тоа  по е тува е на а а от од алтерот за при авува е 
до портата за утовар каде е е тен авионот  по е тува е на а а от од 

 
Слика 13. Етикета за достава на багажот во авион 

Figure 13. Etiketa for delivery baggage in airplane 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Слика 14. Етикета за достава на багажот на влезна порта 
Figure 14. Delivery in gate 

 
5. Спроведување на багажот  
 Спроведувањето на багажот на аеродромите е една од најбитните работи каде што се бара 
прецизност во доставувањето на багажот игра битна улога одржувајќи ги патниците среќни. Системот за 
багажот има три основни цели и тоа: поместување на багажот од шалтерот за пријавување до портата за 
утовар каде е сместен авионот; поместување на багажот од една порта до друга порта за време на 
префрлување на патникот од еден во друг авион; поместување на багажот од портата каде што пристигнал 
авионот до чекалната за багаж. Секој аеродром си има свои барања, како на пример одредување на 
времетраењето потребно да багажот се префрли од шалтерот за пријавување до портата на утовар во 
авионот и времетраењето на патникот потребно тој да се префрли од шалтерот за пријавување до портата за 
влез во авионот. На тој начин се одредува која треба да биде брзината на пренос на багажот од точка до 
точка, така што тоа време треба да биде помало од времето на префрлување на патникот до портата за влез 
или излез. Некои аеродроми имаат сосема автоматизирана постапка која ја користат за префрлување на 
багажот.  
 

 
Слика 15. Тунел по кој се движат автоматизираните возила 

Figure 15. Tunnel for automated vehicles 
 

 Системот за спроведување на багажот е сличен на патната инфраструктура на еден град. Лентите 
опремени со раскрсници се како патишта, возилата се како камиони, а вашиот куфер е како кола. Ако 
лентата или некое од возилата без возач заглават поради некоја причина, тогаш багажот се пренасочува 
преку друга лента за да дојде до посакуваната цел. Тоа го работат стотици компјутери кои го следат секој 
багаж во секое време каде се наоѓа. Целта на тие компјутери е правилно да го распоредат секое парче багаж 
на правилната дестинација и да го одберат најкраткиот пат за да се достигне поголема брзина во преносот на 
багажот. При секое пријавување на багажот на шалтерот за пријавување, работникот печати една или повеќе 
етикети кои се лепат на багажот пред да се пуштат на лентата за спроведување. 
 На тие етикети се напишани комплетните информации за багажот, така што има и бар-код кој 
служи за препознавање на багажот од страна на скенерите кои се наоѓаат во тунелите за спроведување на 
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Figure 14. Delivery in gate 
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точка, така што тоа време треба да биде помало од времето на префрлување на патникот до портата за влез 
или излез. Некои аеродроми имаат сосема автоматизирана постапка која ја користат за префрлување на 
багажот.  
 

 
Слика 15. Тунел по кој се движат автоматизираните возила 

Figure 15. Tunnel for automated vehicles 
 

 Системот за спроведување на багажот е сличен на патната инфраструктура на еден град. Лентите 
опремени со раскрсници се како патишта, возилата се како камиони, а вашиот куфер е како кола. Ако 
лентата или некое од возилата без возач заглават поради некоја причина, тогаш багажот се пренасочува 
преку друга лента за да дојде до посакуваната цел. Тоа го работат стотици компјутери кои го следат секој 
багаж во секое време каде се наоѓа. Целта на тие компјутери е правилно да го распоредат секое парче багаж 
на правилната дестинација и да го одберат најкраткиот пат за да се достигне поголема брзина во преносот на 
багажот. При секое пријавување на багажот на шалтерот за пријавување, работникот печати една или повеќе 
етикети кои се лепат на багажот пред да се пуштат на лентата за спроведување. 
 На тие етикети се напишани комплетните информации за багажот, така што има и бар-код кој 
служи за препознавање на багажот од страна на скенерите кои се наоѓаат во тунелите за спроведување на 

   
 

Слика 8. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 8. Printed ticket by box for selfapplying 

 

 
Слика 9. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 

Figure 9. Printed ticket from box for selfapplying 
 

                                                                      
                     Слика 10. ружје во багажот                     Слика 11. агаж што се испраќа независно од патникот 
                     Figure 10. Weapon in baggage   Figure 11. Sended baggage 
 
4.2. одато  а о на ување на багажот 
  вие додатоци за означување на багажот најчесто се прикачуваат на багажот за да се олесни 
работата на персоналот кој работи со него, па дури и да се забрза процесот на доставување на багажот. 
 

 
Слика 12. Етикета за итност на багажот 

Figure 12. Etiketa for fast baggage 
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една порта до дру а порта за вре е на пре рлува е на патникот од еден 
во дру  авион  по е тува е на а а от од портата каде то при ти нал 
авионот до чекалната за а а  еко  аеродро  и и а вои ара а  
како на при ер одредува е на вре етрае ето потре но да а а от е 
пре рли од алтерот за при авува е до портата на утовар во авионот и 
вре етрае ето на патникот потре но то  да е пре рли од алтерот за 
при авува е до портата за влез во авионот  а то  начин е одредува ко а 
тре а да иде рзината на прено  на а а от од точка до точка  така то 
тоа вре е тре а да иде по ало од вре ето на пре рлува е на патникот до 
портата за влез или излез  екои аеродро и и аат о е а авто атизирана 
по тапка ко а а кори тат за пре рлува е на а а от  

Слика 15. унел по ко  е дви ат авто атизираните возила
Figure 15.    

и те от за проведува е на а а от е личен на патната 
ин ра труктура на еден рад  ентите опре ени о ра кр ници е 
како пати та  возилата е како ка иони  а ва иот ку ер е како кола  

ко лентата или некое од возилата ез возач за лават поради неко а 
причина  то а  а а от е прена очува преку дру а лента за да до де до 
по акуваната цел  оа о ра отат тотици ко п утери кои о ледат еко  
а а  во екое вре е каде е нао а  елта на тие ко п утери е правилно 

да о ра поредат екое парче а а  на правилната де тинаци а и да о 
од ерат на краткиот пат за да е до ти не по оле а рзина во прено от на 
а а от  ри екое при авува е на а а от на алтерот за при авува е  

ра отникот печати една или пове е етикети кои е лепат на а а от пред 
да е пу тат на лентата за проведува е

а тие етикети е напи ани ко плетните ин ор ации за а а от  
така то и а и ар код ко  лу и за препознава е на а а от од трана 
на кенерите кои е нао аат во тунелите за проведува е на а а от  

ро от то о и а на етикетата и ар кодот е уникатни а о за то  а а  
и додека а а от е дви и по лентата кенерите о кенираат кодот и у 
а даваат правилната на ока  
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Слика 16. Доделува е на етикета о ар код на а а от
Figure 16.     

Слика 17. ро ледува е на а а от низ лентите за проведува е
Figure 17.     

Додека е дви и а а от по лентите за проведува е то  по инува и 
низ ез едно ен кенер каде то е проверува внатре но та на а а от  
Доколку е прона де не то о нително  лентите о прена очуваат 
а а от на втор тепен на ез едно на проверка каде то о е да иде 

повикан и патникот
о а а а от е иде ез едно но проверен продол ува по лентата 

за дви е е каде то тие ко п утери по то ано а ледат не овата позици а 
и о по о  на прена очувачи е пре рлуваат на дру а лента ко а води до 
потре ната де тинаци а  о а а а от е е прена очи е товари на оние 
возила ез возач кои непрекинато ра отат и е но и до конте нерот каде 

то авто ат ки е вр и утовар на а а от  
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Слика 18. Утовар на а а  во возило ез возач
Figure 18.        

Слика 19. ринцип на утоварува е на возилата ез возач
Figure 19.       

а по оле ите аеродро и е кори тат возилата ез возач  иде и 
ра то анието по е у тер иналот каде то при ти нуваат авионите и од 
каде то за инуваат е но у оле о  така то е потре на рзина на прено  
на а а от додека патникот а по ти нува таа рзина патува и о воз од 
тер инал до тер инал  ие е  в у но т  етални колички кои ра отат на 
електричен по он о два електо а нета на принцип на две електро а нетни 
поли а  з ора на количката е нао а кути а ко а о е да е навалува 
на лево и на де но во зави но т од ко а трана е е утоварува  Додека 
е дви и возилото  кути ата о а а от тои и правено за да не до де до 

по е тува е на а а от
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Слика 20. товар на а а от од возилото ез возач
Figure 20.       

о зави но т од авионот о ко  е е прене ува а а от е определува 
дали а а от е е утоварува во конте нер или е е про ледува директно 
о лента во кар о делот од авионот  а а от то тре а да иде пре рлен 

од еден авион во дру  е по тавува на дру а трана во авионот  а а от 
ко  ти нал до во ата кра на де тинаци а е по тавува на лента каде то 
е иде про леден до е тото за чека е на а а  од каде то патници е 
о ат ло одно да и о поди нат

Заклучок
о ово  труд о е да заклучи дека возду ниот тран порт е кори ти 

како но у е ика ен начин за рз тран порт на лу е  тока и по та  а да 
е овоз о и по рз и поедно тавен утовар или и товар  на а а  и токи 
е кори тат оле  ро  технички по а ала како подви ни ленти  колички 

за палети и а а  колички  о зави но т од типот на воздухопловот  
одно но ди ензиите на вратите  е кори тат различни типови на уреди  о 
трудот е прика ани дел од по тапките и процедурите при влез во авион 
или алтер  до тава  утовар или и товар на а а от  како и о ат приказ 
о лики на ите овие операции при ло и тика на патниците и нивниот 
а а
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