
AUTO ŠKOLA TALIJA 

Beograd, Rada Neimara 49 

PRAKTIČNI DEO ISPITA ZA C , Ce i D  KATEGORIJU 
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praktični deo ispita sastoji se iz: 

- upravljanja vozilom na uređenom poligonu za praktičnu obuku i, 

- upravljanje vozilom u saobraćaju na javnom putu. 

Na delu praktičnog ispita koji se polaže u saobraćaju na javnom putu, potrebno je da: 

- upravljate vozilom, na navedenoj trasi, u skladu sa pravilima saobraćaja, postavljenom horizontalnom i 

vertikalnom signalizacijom i znacima koje daju ovlašćena službena lica. 

- Izvedete na propisan način radnju čije je izvođenje određeno na određenom mestu ili delu označene trase. 

- Se ponašate na propisan način kojim nećete ometati, ugroziti ili povrediti druge učesnike u saobraćaju, kao i 

da preduzmete sve potrebne mere radi izbegavanja i otklanjanja opasnih situacija nastalih ponašanjem 

ostalih učesnika u saobraćaju, a da time ne dovodite sebe ni druge u opasnost. 

- Prikažete tehniku vožnje koja omogućava upravljanje vozilom na bezbedan i ekonomičan način. 

U SKLADU SA NAPRED NAVEDENIM , POTREBNO JE DA NA PRAKTIČNOM ISPITU POKAŽETE DA STE STEKLI POTREBNA 

ZNANJA I VEŠTINE ZA SAMOSTALNO I BEZBEDNO UPRAVLJANJE VOZILOM U SAOBRAĆAJU. 

Pri izvodjenju ispitnog zadatka dužni ste da postupate u skladu sa naredbama ispitivača. 

VREME KOJE JE NAVEDENO KAO OCEKIVANO ZA KRETANJE ODREDJENIM DELOM TRASE NE OBAVEZUJE VAS U BILO 

KOJEM SMISLU. 

PREDVIDJENO VREME ZA IZVODJENJE SVIH POLIGONSKIH RADNJI JE 10 MINUTA. 

PREDVIDJENO VREME ZA VOZNJU U JAVNOM SAOBRACAJU JE 40 MINUTA. 

U opisu ispitne trase, na raskrsnici na kojoj skrećete ili radite radnju polukružnog okretanja, naveden je naziv ulice 

kojom se krećete nakon skretanja ili radnje vozilom. 

poligonski deo i redosled izvođenja radnji na poligonu za C kategoriju: 

1. VOŽNJA NAPRED SA PROMENOM STEPENA PRENOSA I NAZAD SA PROMENOM SAOBRAĆAJNE TRAKE. 
2. PARKIRANJE VOZILA POD PRAVIM UGLOM,VOŽNJOM UNAZAD,ZBOG UTOVARA-ISTOVARA 

poligonski deo i redosled izvodjenja radnji na poligonu za Ce kategoriju: 

1. ODVAJANJE I SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA. 
2. VOŽNJA NAPRED SA PROMENOM STEPENA PRENOSA I UNAZAD U ISTOJ SAOBRAĆAJNOJ TRACI. 
3. VOŽNJA UNAZAD SA SKRETANJEM ULEVO,ODNOSNO UDESNO,POD PRAVIM UGLOM. 

poligonski deo i redosled izvodjenja radnji na poligonu za D kategoriju: 

1. ZAUSTAVLJANJE VOZILA NA PERONU RADI IZLASKA I ULASKA PUTNIKA I POLAZAK SA 

PERONA 

2. ZAUSTAVLJANJE VOZILA NA AUTOBUSKOM STAJALIŠTU RADI IZLASKA I ULASKA PUTNIKA 

I POLAZAK SA STAJALIŠTA 
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управљање возилом у саобраћају на јавном путу: 

Припрема и укључење у саобраћај са полигона који се налази у улици Смедеревски пут бб (слаб интензитет саобраћаја) 

Скретање десно на раскрсници са улицом Смедеревски пут ( јак интензитет саобраћаја) 

Наставити кретање улицом Смедеревски пут ( јак интензитет саобраћаја), проћи скретање за Болеч и на проширењу пре 

улаза у фирму Артфриго направити полукружно окретање 

Наставити кретање улицом Смедеревски пут ( јак интензитет саобраћаја) до раскрснице са улицом Саве Ковачевића ( јак 

интензитет саобраћаја) 

Скренути лево у улицу Саве Ковачевића ( средњи интензитет саобраћаја) 

Наставити кретање у улицу Маршала Тита ( средњи интензитет саобраћаја) 

Скренути лево у улицу Забранска ( средњи интензитет саобраћаја) 

Скренути десно у улицу Кружни пут ( јак интензитет саобраћаја) 

Наставити кретање улицом Кружни пут ( јак интензитет саобраћаја) до проширења преко пута објекта Војске Србије и ту 

направити полукружно окретање. 

Наставити кретање улицом Кружни пут ( јак интензитет саобраћаја) 

Скренути десно у улицу Смедеревски пут ( јак интензитет саобраћаја) 

Скренути десно на уређени полигон ауто школе 

Заустављање возила на почетку полигона, гашење возила и обезбеђивање истог 

Очекивано време кретања испитном трасом је око 40 минута. 

 

Одговорно лице надлежног органа       Одговорно лице у правном лицу 

___________________________     _____________________________ 

Проверу за МУП извршио                            М.П.       М.П. 

___________________________      Датум: ___________________ 
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upravljanje vozilom u saobraćaju na javnom putu: 

Priprema i uključenje u saobraćaj sa poligona koji se nalazi u ulici Smederevski put bb (slab intenzitet saobraćaja) 

Skretanje desno na raskrsnici sa ulicom Smederevski put ( jak intenzitet saobraćaja) 

Nastaviti kretanje ulicom Smederevski put ( jak intenzitet saobraćaja), proći skretanje za Boleč i na proširenju pre 

ulaza u firmu Artfrigo napraviti polukružno okretanje 

Nastaviti kretanje ulicom Smederevski put ( jak intenzitet saobraćaja) do raskrsnice sa ulicom Save Kovačevića ( jak 

intenzitet saobraćaja) 

Skrenuti levo u ulicu Save Kovačevića ( srednji intenzitet saobraćaja) 

Nastaviti kretanje u ulicu Maršala Tita ( srednji intenzitet saobraćaja) 

Skrenuti levo u ulicu Zabranska ( srednji intenzitet saobraćaja) 

Skrenuti desno u ulicu Kružni put ( jak intenzitet saobraćaja) 

Nastaviti kretanje ulicom Kružni put ( jak intenzitet saobraćaja) do proširenja preko puta objekta Vojske Srbije i tu 

napraviti polukružno okretanje. 

Nastaviti kretanje ulicom Kružni put ( jak intenzitet saobraćaja) 

Skrenuti desno u ulicu Smederevski put ( jak intenzitet saobraćaja) 

Skrenuti desno na uređeni poligon auto škole 

Zaustavljanje vozila na početku poligona, gašenje vozila i obezbeđivanje istog 

Očekivano vreme kretanja ispitnom trasom je oko 40 minuta. 

 

Odgovorno lice nadležnog organa       Odgovorno lice u pravnom licu 

___________________________              _____________________________ 

Proveru za MUP izvršio                            M.P.       M.P. 

___________________________      Datum: ___________________ 


