На основу члана 10 Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког
испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни
возило на којем се обавља возачки испит,
дана 22.02.2013. године донет је

ПЛАН
СПРОВОЂЕЊА ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
План спровођења практичног испита за возаче садржи дефинисање основних елемената
потребних за успешно реализовање практичног испита, а посебно:
1. утврђивање места почетка спровођења практичног испита,
2. просечно време потребно за реализацију појединих елемената практичног испита,
3. редослед провере знања полигонских операција,
4. најмање 15 испитних задатака за сваку категорију.
МЕСТО ПОЧЕТКА СПРОВОЂЕЊА ИСПИТА
За место почетка спровођења возачког испита одређује се паркинг у улици Бранка
Радичевића испред броја 18 (испред просторија ауто школе).
У учионици ће се извршити:
1. формирање комисије,
2. међусобно утврђивање идентитета и испуњавања услова чланова комисије,
3. пријем кандидата, утврђивање идентитета кандидата и утврђивање испуњавања услова,
4. давање основних упутстава везаних за спровођење испита,
5. извлачење испитних задатака,
6. утврђивање редоследа испитивања полигонских операција,
7. провера знања и вештина у спровођењу полигонских операција,

8. старт и почетак провере знања кандидата у саобраћају на путу
9. завршни чин полагања испита и сачињавање завршних анализа.
УТВРЂИВАЊЕ ПРОСЕЧНИХ ВРЕМЕНА
Овим Планом се дефинишу просечна времена за реализовање појединих радњи на
практичном делу испита и то:
Ред.
број

ОПИС РАДЊЕ

Потребно време у минутима по категоријама

А

B

1.

Извлачење испитног задатка са
објашњавањем начина релизације

5

5

2.

Провера полигонских операција

5

10

3.

Провера на јавном путу

минимално 25

минимално 25

4.

Закључивање испита са објашњавањем
резултата

10

10

45

50

УКУПНО ПРОСЕЧНО ВРЕМЕ:

Ова времена се користе за састављање списка кандидата за полагање практичног дела
возачког испита и планирање испитних рокова.
Време које је наведено као очекивано за кретање одређеним делом трасе не обавезује Вас
у било којем смислу.
РЕДОСЛЕД ПРОВЕРЕ ПОЛИГОНСКИХ ОПЕРАЦИЈА
Овим планом утврђује се редослед провере полигонских радњи:
А категорија:
1. вожња по правцу и заустављање,
2. вожња путањом у облику броја „8”.
Б категорија:
1. вожња напред са променом степена преноса и вожња уназад,
2. паркирање возила подужно, вожњом уназад,

3. паркирање возила под правим углом, вожњом уназад;
4. полукружно окретање возилом са највише три потпуна маневра на простору ширине две
саобраћајне траке,
Полигонска радња ''заустављање и полазак возилом на путу са успоном'' се проверава у
склопу дела испита на јавном путу на за то одређеном месту и то:
1. На раскрсници улица Данила Киша и Јарковачке,
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.

Семафор д.о.о
________________

