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ВОЗАЧИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА III-6 
 

ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ВОЗАЧКОГ ИСПИТА 
СРЕДА 25.6.2014. 
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В. Поповић, Д. Петковић 
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Д. Петковић, Т. Костић 

ЧЕТВРТАК 26.6.2014 
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С. Рајковић, Н. Маринковић 
1. Арсић Аранђел 1. Јовић Марко 1. Илић Никола 
2. Бекавац Никола 2. Крстић Немања        2. Јевтић Драган 
3. Гагић Александар 3. Маринковић Јелена 3. Радојевић Филип 
4. Грујић Миодраг 4. Миленковић Невена 4. Рашић Никола 
5. Ђорђевић Томица 5. Милошевић Емилија 5. Спасић Петар 
6. Илић Стефан 6. Миљковић Никола 6. Раденковић Кристина 
7. Пешић Лазар 7. Новак Катарина 7. Павловић Мирослав 
8. Стојковић Тијана   
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 1 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,  
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- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Мајора Тепића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом 7. Јули (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

-Улица Момчила Поповића користи се за заустављање и полазак возилa на путу са успоном 

- Скретање  улево на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја)  

- Скретање улево на раскрсници са улицом 7. Јули (улица са јаким интензитетом саобраћаја)  

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање удесно на полигону  

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 38 мин.) 
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 2 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 
Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,  
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- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Лоле Рибара (улица са слабим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Аце Милојевића (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Јужноморавских бригада (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Полукружно окретање у улици Јужноморавских бригада (село Вакуп) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Аце Милојевића 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића 

- Улица Тихомира Ђорђевића користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном 

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Полукружно окретање на Старом ауто-путу 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање удесно на полигону 

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 40 мин.) 
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 3 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   
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- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким 

интензитетом саобраћаја) 

- Наставак кретања до Житковца и улазак у улицу Д. Вујића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Ратка Јовића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево преко пружног прелаза и полукружно окретање  

- Скретање удесно у улицу  Ратка Јовића 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Д. Вујића 

- Скретање улево на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Полукружно окретање на Старом ауто-путу 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање удесно и улазак на полигон  

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 50 мин.) 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 4 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  



 

 8

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 
Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   

 
 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Омладинских бригада (улица са слабим интензитетом 

саобраћаја) 
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- Скретање улево на раскрсници са улицом Дракчета Миловановића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким 

интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Полукружно окретање на Старом ауто-путу 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање улево и улазак на полигон  

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 40 мин.) 

 
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 5 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 
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У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 
- Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   

 

 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона  

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Полукружно окретање на Старом ауто-путу 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића  

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Дракчета Миловановића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Мајора Тепића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Књаза Милоша (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом 7. Јули (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

-  Улица 7.Јули користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном 
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- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно и улазак на полигон  

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 38 мин.) 

 
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 6 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 
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ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 
Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   

 
 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Полукружно окретање на Старом ауто-путу 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким 

интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Шуматовачком (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

-  Улица Шуматовачка користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Озренском (улица са јаким средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Пиварском (улица са јаким средњим интензитетом  

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Таушановићевом  (улица са средњим интензитетом  

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића 

- Скретање удесно и улазак на полигон 

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 35 мин.) 
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 7 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 

Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 
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2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,  

 

 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Леле Поповић (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно село Вакуп (улица са средњим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Јужноморавских бригада (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Аце Милојевића (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Полукружно окретање на Старом ауто-пут 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Улица Момчила Поповића користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Таушановићевом  

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање удесно и улазак на полигон  

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 40 мин.) 
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 8 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 
Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   
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- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање  улево на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно према Житковцу (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Наставак кретања до Житковца и улазак у улицу Д. Вујића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Ратка Јовића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево преко пружног прелаза и полукружно окретање  

- Скретање удесно у улицу  Ратка Јовића 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Д. Вујића 

- Наставак кретања улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом 7. Јули (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Улица 7.Јули користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном   

 - Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића 

- Скретање удесно и улазак на полигон 

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 50 мин.) 

 
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 9 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 
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   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 

Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   

 
 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Лоле Рибара  

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Буцековом (улица са слабим интензитетом саобраћаја) 
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- Скретање удесно на раскрсници са улицом Аце Милојевића (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Јужноморавских бригада (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Полукружно окретање у улици Јужноморавских бригада 

- Скретање улево на раскрсници са улицом  Аце Милојевића 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића 

- Скретање улево на раскрсници са улицом  Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Улица Момчила Поповића користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном 

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање улево и улазак на полигон 

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 35 мин.) 

 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 10 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 
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• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 
Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   

 
 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Пиварском (улица са средњим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Озренском (улица са средњим интензитетом саобраћаја) 

- Наставак кретања право у улици Максима Горког (улица са средњим интензитетом саобраћаја) 

- Улица Максима Горког користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном 

- Полукружно окретање у улици Максима Горког   

- Наставак кретања и улазак у Озренску улицу  

- Скретање улево на раскрсници са улицом Пиварском  

- Наставак кретања и улазак у улицу Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање улево и улазак на полигон  

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  
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  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 45 мин.) 

 
 
 
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 11 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 
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Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   

 

 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом 7.Jули (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

-  Улица 7.Јули користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Леле Поповић (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

-   Наставак кретања према селу Краљеву (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

-   Полукружно окретање и враћање за Алексинац 

-   Улазак у улицу Леле Поповић  

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно и улазак на полигон  

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 38 мин.) 
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 12 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 
Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   
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- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Леле Поповић (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Косовском (улица са слабим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање улево на раскрсници са улицом Радомира Вујошевића Ристе (улица са слабим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Полукружно окретање на Старом ауто-путу 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Делиградском (улица са средњим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање удесно и улазак на полигон 

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 39 мин.) 

 
 
 
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 13 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 



 

 24

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 

Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   

 
 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Душана Тривунца (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 



 

 25

- Скретање улево на раскрсници са улицом Дракчета Миловановића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Устаничком (улица са средњим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Петра Зеца (улица са средњим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Проте Стевана Димитеријевића (улица са јаким 

интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

-  Улица Момчила Поповића користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање удесно и улазак на полигон 

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 38 мин.) 

 
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 14 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 
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• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 

Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 

2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   

 

 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Таушановићевом (улица са средњим интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Момчила Поповића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом 29. Новембра (улица са слабим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом 9. бригаде (улица са слабим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Мишићевом (улица са слабим интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Момчила Поповића 

- Улица Момчила Поповића користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном  

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Полукружно окретање на Старом ауто-путу 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића  

- Скретање улево и улазак на полигон 

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  
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  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 36 мин.) 

 
 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 

АЛЕКСИНАЦ 

 

ПРАКТИЧНИ  ИСПИТ  ЗА  B  КАТЕГОРИЈУ  

 

ИСПИТНИ ЗАДАТАК  – БРОЈ 15 

 
Практични испит састоји се из: 

• Управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

• Управљања возилом у саобраћају на јавном путу. 

   На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

   На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

• Управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном 

саобраћајном сигнализацијом и знацима које дају овлашћена службена лица, 

• Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на означеном месту или 

означеном делу трасе, 

•  Се понашате на начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да 

предузмете све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих 

понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводите у опасност, 

• Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан 

начин и има најмањи штетни утицај на животну средину. 

У складу са напред наведеним, потребно је да на практичном испиту покажете да сте стекли потребна 

знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

    При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача. 

    Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас у било 

којем смислу. 

   У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете 

након скретања. 

 

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ 

 

 

Редослед извођења радњи на полигону: 

1. Вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад, 
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2. Полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две 

саобраћајне траке,  

3. Паркирање возила подужно, вожњом уназад  

4. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад,   

 

 

 

- Припрема возила и укључење у саобраћај са полигона 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање удесно на Стари ауто-пут (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Полукружно окретање на Старом ауто-путу 

- Скретање удесно према Житковцу (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Наставак кретања до Житковца и улазак у улицу Д. Вујића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Ратка Јовића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање улево преко пружног прелаза и полукружно окретање  

- Скретање удесно у улицу  Ратка Јовића 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Д. Вујића 

- Наставак кретања улицом Проте Стевана Димитријевића (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Скретање удесно на раскрсници са улицом Војске Југославије (улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

- Скретање улево на раскрсници са улицом 7. Јули (улица са јаким интензитетом саобраћаја) 

- Улица 7.Јули користи се за заустављање и полазак возила на путу са успоном 

- Скретање улево на раскрсници са улицом Тихомира Ђорђевића 

- Скретање удесно и улазак на полигон  

- Искључење возила из саобраћаја, паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе  

 

  (Oчекивано време за кретање испитном трасом је 48 мин.) 

 
 
 
 
 
 
 
                            

 
 


