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ПРАКТИЧНИ ИСПИТ B КАТЕГОРИЈЕ
Практични испит састоји се из:
•
управљања возилом на уређеном полигону за практичну обуку и
•
управљања возилом у саобраћају на јавном путу.
Просечно време трајања испитног задатка:
•
избор и упознавање са задатком, објашњење о начину и условима полагања - 5 мин.,
•
спровођење полигонских радњи – 10 мин.,
•
спровођење испита у саобраћају на јавном путу - минимално 25 мин.,
•
закључивање бодовних листа, попуњавање записника и образложење резулт. - 10 мин.
Просечно време трајања испитног задатка није обавезујуће.
Редослед извођења радњи на полигону – B категорија:
•
вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад,
•
полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра, на простору ширине две
саобраћајне траке,
•
паркирање возила подужно, вожњом уназад,
•
паркирање возила под правим углом, вожњом уназад.
Пошто на полигону нема услова за полигонску радњу полазак на успону, та радња ће се извести у
улицама у насељу.
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.
У опису испитне трасе, на раскрсници на којој скрећете, наведен је назив улице којом се крећете
након скретања.
При извођењу испитног задатка дужни сте да поступате у складу са наредбама испитивача.

