АУТО ШКОЛА ТАЛИЈА
Београд, Рада Неимара 49
задатак бр.
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ПРАКТИЧНИ ДЕО ИСПИТА ЗА Б КАТЕГОРИЈУ
Практични део испита 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 у саобраћају на јавном путу, потребно је да:
-

-

управљате возилом, на наведеној траси, у складу са правилима саобраћаја, постављеном
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и знацима који дају овлашћена службена лица.
Изведете на прописан начин радњу чије је извођење одређено на одређеном месту или делу
означене трасе.
Се понашате на прописан начин којим нећете ометати, угрозити или повредити друге учеснике у
саобраћају, као и да предузмете све потребне мере ради избегавања и отклањања опасних ситуација
насталих понашањем осталих учесника у саобраћају,а да тиме не доводите себе и друге у опасност.
Прикажете технику вожње која омогућава управљање возилом на безбедан и економичан начин.

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.

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 КОМ
СМИСЛУ.
ПРЕДВИЂЕНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ПОЛИГОНСКИХ РАДЊИ ЈЕ 10 МИНУТА.
ПРЕДВИЂЕНО ВРЕМЕ ЗА ВОЖЊУ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ ЈЕ 25-30 МИНУТА.

Редослед извођења радњи на полигону за Б категорију:
1. ВОЖЊА НАПРЕД СА ПРОМЕНОМ СТЕПЕНА ПРЕНОСА И УНАЗАД СА ПРОМЕНОМ САОБРАЋАЈНЕ ТРАКЕ
2. КОЧЕЊЕ И ЗАУСТАВЉАЊЕ.
3. ПОЛУКРУЖНО ОКРЕТАЊЕ ВОЗИЛА СА НАЈВИШЕ ТРИ ПОТПУНА МАНЕВРА НА
ПРОСТОРУ ШИРИНЕ ДВЕ САОБРАћАЈНЕ ТРАКЕ.
4. ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА ПОД ПРАВИМ УГЛОМ ВОЖЊОМ УНАЗАД.
5. ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА ПОДУЖНО ВОЖЊОМ УНАЗАД.
6. ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПОЛАЗАК ВОЗИЛОМ НА ПУТУ СА УСПОНОМ

ОПИС ИСПИТНЕ ТРАСЕ бр.
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Припрема и укључење у саобраћај са полигона који се налази у улици Смедеревски пут бб
(слаб интензитет)
-

Скретање лево у улицу Смедеревски Пут ( јак интензитет)

-

Скретање лево у улицу Саве Ковачевића (средњи интензитет)

-

Скретање лево у улицу Владимира Роловића (слаб интензитет)

-

Скретање лево у улицу Кружни пут ( јак интензитет)

-

Скретање лево у улицу Смедеревски Пут ( јак интензитет)

-

Скретање десно у улицу Професора Васића (средњи интензитет)

Наставити кретање улицом Професора Васића и после цркве у насељу Винча око трафо
станице направити полукружно окретање и наставак кретања улицом Професора Васића (средњи
интензитет)
-

Скретање лево у улицу Смедеревски Пут ( јак интензитет)

-

У Болечу скретање десно у улицу Маршала Тита (средњи интензитет)

-

Скретање лево у улицу 29. Новембра (средњи интензитет)

У раскрсници са улицом Првог маја урадити полукружно окретање и наставити вожњу улицом
29. Новембра (средњи интензитет)
-

Скретање десно у улицу Маршала Тита (средњи интензитет)

-

Скретање лево на раскрсници са улицом Смедеревски пут ( јак интензитет)

-

Скретање лево на уређени полигон ауто школе.

-

Заустављање возила на почетку полигона, гашење возила и обезбеђивање истог.

очекивано време кретања испитном трасом је око 25 минута.

Одговорно лице надлежног органа

Одговорно лице у правном лицу

___________________________

_____________________________

Проверу за Муп извршио

___________________________

М.П.

М.П.
Датум: _____________________

