
Презентација садржи теме и питања на 
којима кандидати најчешће греше на 

испиту 

Сврха презентације је указиванје на проблематична питања. 
У овој презентацији обрађене су само поједине теме у смислу 
отклањања нејасноћа  кандидатима који су прошли теоријску 

наставу и комплетну  припрему за испит 



Претицање 
 Кружни ток
 Испред кружног тока забрањено
 У кружном току дозвољено

 Претицање возила са правом првенства пролаза
Дозвоњено је, осим ако овлашћено лице из возила не

даје другачије наређење

Није дозвољено претицање 
Возила под пратњом! 



Мимоилажење на суженом 
делу пута 

 

1. Опште правило , на сужењу Возач коме је то с обзиром на саобраћајну ситуацију
лакше да избеде дужан је да омогући безбедно мимоилажење, а по потреби да
вози уназад.

2. Ако је део пута на коме је сужење обележено као опасна узбрдица или низбрдица
возач који иде низ нагиб дужан је да омогући мимоилажењ е , а по потреби да
вози уназад. Изузима се правило 1.

3. Ако се на сужењу које је означено као опасна узбрдица или низбрдица сустетну
возила различите врсте, виша врста има предност. Врсте: Скуп возила, аутобус,
теретно возило, радна машина, трактор, путничко возило, мотори. Изузимају се
правила 1. и 2.

4. Ако на суженом делу пута који је означен као опасна узбрдица  односно
низбрдица  постоји погодно проширенје испред једног од возила . Возач возила
који има проширење дужан је да омогући мимоилажење уласком у проширење.
Изузимају се претходна правила 1. 2. 3.

Аутобус има предност Југо има проширење, 
 нема предност 



Поступање у случају наиласка на 
возила са правом првенства 

пролаза и возила под пратњом 

светлосне ознаке 
(само плаво) 

Са правом првенства 

Пратња светлосне ознаке 
(плаво и црвено) 

Дужности возача који наиђе, или га 
сусретну  возила под пратњом или са 
првенством пролаза: 
•Да им омогући пролаз
•По потреби заустави возило
•По потреби помери возило са коловоза
•Поступа по знацима овлашћеног лица

Ако возило са правом првенства или 
возило под пратњом које се налази  
иза вашег возила даје знаке 
узастопним пљењем дугих светала 
дужни сте да : 
одмах зауставите возило, по 
могућности ван коловоза 

Нетачни одговори почињу речју  “обавезно”  осим  ако је полиција иза 
вашег  возила и даје знаке узастопним паљењем дугих светала! 

Могу давати  само 
светлосне знаке ако постоји 
довољна видљивост и ако се 
крећу прописном брзином 



Саобраћајни знакови 

Страна пута  на којој је забрањено 
заустављање и паркирање 

Није једносмерна улица! 
Значење: Обавезан смер кретања 

Обавештење о  једносмерном путу 

Ова два знака имају исто значење! 



Саобраћајни знакови 

Не значи кружни ток! 

Значење:Означава коловоз односно део коловоза  
којим се возила морају кретати приликом обилажења 
острва или других препрека на путу 



Саобраћајни знакови 

ОБАВЕШТЕЊЕ о месту на коме се 
налази обележени пешачки прелаз 

БЛИЗИНА или НАИЛАЗАК 
на пешачки прелаз 



Саобраћајни знакови 

Сви знакови опасности (троугласти)  
почињу речима  наилазак или близина 
осим ова два знака 

Део пута преко кога 
авиони прелећу у 
ниском лету 

Близина или место аеродрума 

Место на коме се изводе радови на путу 



Допунске табле 

Када је на коловозу снег 

Када је коловоз клизав због 
поледице или снега 



Саобраћајни знакови 
Ограничење брзине 

Минимална брзина у  
Нормалним условима саоб. 

Препоручена брзина 

Препоручена брзина да би на следећем семафору возач 
Наишао на зелено светло “зелени талас” 



Времена управљања и одмори 
Време управљања је време између два одмора 
Недеља је период од понедељка 00:00 до недеље 24:00 
Дневна времена, одмори и паузе:  
 Дневно време управљања максимум 9 сати а два пута недељно 10

сати
 Дневни одмор:

пун дневни одмор: најмање 11 сати  
скраћени: најмање 9 сати, а мање од 11 сати 

 Пауза:  45 мин, а најкасније након 4 сата и 30 минута,
 Пауза може да се подели на више краћих пауза од најмање 15 мин,

под условом да непрекидно време вожње не буде дуже од 4 сата и
30 мин.



Време управљања и одмори 
Недељна времена 
 Недељно време управљања 56сати

у две узастопне недеље 90 сати. 
 Недељни одмор

Пун недељни одмор најмање 45 сати 
 Скраћени најмање 24 сата а мање од 45 сати 

У току недеље возач може да ради 6 дана, односно 
6 периода од 24 сата 



Не управља савесно и на 
прописан начин 

 Возач са 18 казнених поена, возач са пробном
возачком дозволом са 9 казнених поена

 Возач који је осуђен за саобраћајну незгоду ...смрт
лица.

 Возач који је осуђен за саобраћајну незгоду ....више
од једном у 5 година са тешким телесним 
повредама. 

 Возач који је осуђен за саобраћајну незгоду ....више
од једном у 3 године са телесним повредама или 
имовинском штетом. 



Брзина 
 Возач је дужан да прилагоди брзину условима

саобраћаја тако да мозе да заустави у свакој ситуацији
коју види илиима разлога да предвиди.

ОГРАНИЧЕЊА: 

 
 

У зони успореног саобраћаја, 10 km/h 
или брзином пешака 

На пешачкој зони може се кретати брзином 
пешака уз посебну дозволу за ту површину 

У зони школе, у 
насељу 30 km/h; 

ван 
насеља 50 km/h; 

у периоду 
од 7:00 до 21:00 

Скуп возила 
70 km/h  
а на а на ауто 
путу 90 km/h 



Дужности у случају саобраћајне незгоде 

У случају саобраћајне незгоде у којој има погинулих, 
повређених или веће мат штете: 
1) заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца,
постави сигурносни троугао на безбедном растојању, обавести 
полицију и/или службу хитне помоћи и предузме друге расположиве 
мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о постојању 
незгоде, 
2) упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би била повређена
и да не би уништавала трагове незгоде, 
3) обавести полицију и остане на месту незгоде до доласка полиције и
завршетка увиђаја, 
4) укаже помоћ повређенима, односно прву помоћ или медицинску
помоћ у складу са својим знањима, способностима и могућностима, 
5) да предузме све мере заштите које су у његовој моћи да се спречи
настајање нових и увећавање постојећих последица и повреда, 
6) да обезбеди трагове и предмете незгоде, под условом да тиме не
угрожава безбедност саобраћаја. 
Обавезно узимање узорка крви или урина ради доказивања присуства 
алкохола 



Дужности у случају саобраћајне незгоде 
НЕЗГОДА СА МАЊОМ МАТЕРИЈАЛНОМ ШТЕТОМ: 

1)упозори остале учеснике у саобраћају о постојању возила и других 
препрека на путу, уколико их сам не може уклонити, 
2) уклони возило и друге предмете са коловоза, ако онемогућавају или
угрожавају одвијање саобраћаја, односно ако прети опасност од 
нових саобраћајних незгода, 
3) попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди у случају када
овлашћено лице не врши увиђај саобраћајне незгоде, 
4) упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би ометала
саобраћај, 
5) остави податке о себи и возилу возачу оштећеног возила или
држаоцу друге оштећене ствари у незгоди, односно полицији, 
6) предузме мере заштите које су у његовој моћи да се спречи
настајање нових и увећавање постојећих последица незгоде. 

Обавезан алко тест ако полиција врши увиђај 



Искључење, задржавање возача 
 Алкохол:

Од 0,3 mg/ml до 1,2 mg/ml искњучње возача, ако изражава 
намеру да вози или слично биће задржан (највише 12 
сати) 

Преко 1,2 mg/ml  обавезно задржавање до трежњења а 
најдуже 12 сати 

Возач који је начинио прекршај и наставља са чињењем , 
као и возач који је начинио прекршај и изражава намеру 
за даљим чињењем прекршаја, биће приведен надлежном 
судији за прекршаје, а може бити задржан највише 24 
сата. 

Возач који прекорачи дневно време управљања возилом 
биће искључен из саобраћаја. 



Знакови овлашћеног лица 
Обратите пажњу 

Положа тела полицајца је 
идентичан , једина разлика 

је у томе како је окренут  

длан  полицајца

Обавезно заустављанје 
за сва возила 

Осим за возаче возила 
који се не могу безбедно 

зауставити. 

Обавезно заустављање за 
возила према којима је 

окренут длан полицајца 



Знакови овлашћеног лица 

Возач  према коме је окренут  
длан мора да заустави возило. 

Сва возила  према 
којима  је окренут длан 
морају да зауставе. 
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