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Поштовани ученици, ментори и оцењивачи,  

 

Пред вама су документи који садрже радне задатаке и обрасце за оцењивање који ће бити 

заступљени на завршном испиту за образовни профил возач моторних возила. Намењени су за 

вежбање и припрему за полагање завршног испита, као и оцењивачима за усвајање примењене 

методологије оцењивања.  

 

Задаци су састављени према компетенцијама које се проверавају на испиту. У оквиру 

задатака проверава се ученикова компетентност и у погледу безбедности на раду, заштите животне 

средине, као и однос према раду и средствима за рад. 

 

Радни задатак доноси максимално 100 бодова. Ученик мора остварити најмање 50 бодова на 

задатку како би положио испит. Обрасци за оцењивање садрже утврђене аспекте, индикаторе 

оцењивања као и одговарајуће мере процене дате кроз двостепену скалу.  

 

Правилно обављање операција приликом практичног извођења подразумева да је ученик: 

способан да самостално обавља радне задатке, показује да поседује неопходна знања и вештине за 

извршавање комплексних послова и повезивање различитих корака у оквиру њих; преузима 

одговорност за примену процедура, средстава и организацију сопственог рада. Сви наведени 

критеријуми морају бити узети у обзир приликом процене компетентности.  

 

Радни задаци који ће бити реализовани на завршном испиту омогућавају проверу 

оспособљености ученика за обављање конкретних послова за квалификацију за коју су се школовали, 

као и утврђивање спремности за укључивање у свет рада.  

 

Желимо вам срећан и успешан рад!  

 

Аутори 
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ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА 

По завршеном образовању за образовни профил возач моторних возила ученик стиче 

стручне компетенције које се проверавају одговарајућим радним задацима како је то наведено у 

следећој табели. 
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ВМВ-1 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Београд - Беч 

ВМВ-2 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Нови Сад - Будимпешта 

ВМВ-3 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Ниш - Солун 

ВМВ-4 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Крагујевац - Беч 

ВМВ-5 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Суботица - Братислава 

ВМВ-6 Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Зрењанин - Сегедин 

ВМВ-7 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Чачак - Солун 

ВМВ-8 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Крушевац - Будимпешта 

ВМВ-9 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Смедерево - Беч 

ВМВ-10 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Лесковац - Солун 

ВМВ-11 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Београд - Љубљана 

ВМВ-12 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Нови Сад - Грац 

ВМВ-13 Превоз терета у међународном транспорту  на релацији Ниш - Сегедин 

ВМВ-14 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Крагујевац - Солун 

ВМВ-15 Превоз терета у међународном транспорту  на релацији Суботица - Будимпешта 

ВМВ-16 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Зрењанин - Кошице 

ВМВ-17 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Чачак - Братислава 

ВМВ-18 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Крушевац - Солун 

ВМВ-19 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Краљево - Сегедин 

ВМВ-20 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Смедерево-Будимпешта 

ВМВ-21 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Лесковац - Сегедин 

ВМВ-22 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Београд - Солун 

ВМВ-23 Превоз терета у међународном транспорту  на релацији Нови Сад - Сегедин 

ВМВ-24 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Крагујевац - Будимпешта 

ВМВ-25 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Суботица - Кошице 

ВМВ-26 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Зрењанин - Будимпешта 

ВМВ-27 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Краљево - Љубљана 

ВМВ-28 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Београд - Сегедин 

ВМВ-29 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Нови Сад - Братислава 

ВМВ-30 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Суботица - Грац 

ВМВ-31 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Смедерево - Сегедин 

ВМВ-32 Превоз терета у међународном транспорту  на релацији Краљево - Солун 

ВМВ-33 Превоз терета у међународном транспорту на релацији Ниш - Будимпешта 



Приручник о полагању завршног испита возач моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

19 

 

 

ВМВ-1:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Београд - Беч 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Београд – Беч. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 4200 kg пелета сложеног на четири палете, 

- 1500 kg ризле сложене на две палете, 

- 340 kg моторног уља спакованог у два бурета и 

- четири пакета стиропора  тежине 20 kg   

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Београд  
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Оштећења на теретном возилу: 

· Разбијен предњи десни фар 

· Деформисан предњи десни део браника 

· Оштећен бочни десни показивач правца 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-2:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Нови Сад - Будимпешта 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Нови Сад - Будимпешта. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 4000 kg брашна сложеног на четири палете, 

- 170 kg јестивог уља спакованог у једно буре и 

- један самостојећи фрижидер тежине 53 kg 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије кутије за фрижидер су 64x154x73 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 
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Место незгоде: Нови Сад 

Оштећења на теретном возилу: 

· Разбијен задњи леви фар 

· Деформисана задња заштита од подлетања 

· Деформисан носач задње регистарске таблице 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-3:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Ниш - Солун 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Ниш – Солун. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5000 kg цемента сложеног на пет палета,  

- 10 комада дасака од тополе тежине 50 kg и 

- пет пакета стиропора  тежине 25 kg 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Димензије 

даске су 200x25x2.54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 
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Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Ниш  

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисан задњи десни наплатак точка 

· Оштећен задњи десни блатобран 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-4:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Крагујевац - Беч 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Крагујевац – Беч. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 7000 kg млека у праху сложеног на седам палета, 

- 200 kg меда спакованог у једно буре и 

- један вертикални замрзивач тежине 55 kg 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије кутије за замрзивач су 64x154x73 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 
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- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Крагујевац  

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен прeдњи леви фар 

· Деформисан предњи леви део браника 

· Поломљен предњи леви показивач правца 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-5:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Суботица - Братислава 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Суботица - Братислава. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 4200 kg фасадне цигле спаковане на четири палете,  

- 650 kg природног камена спакованог на једној палети,  

- осам дасака од смрче тежине 40 kg и 

- четири пакета стиропора  тежине 20 kg.   

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Димензије 

даске су 200x25x2.54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 
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· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Суботица  

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен прeдњи леви фар 

· Деформисан предњи леви део браника 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-6:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Зрењанин - Сегедин 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Зрењанин - Сегедин. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5000 kg лепка за стиропор сложеног на пет палета, 

- 510 kg боје спаковане у три бурета и 

- пет пакета стиропора  тежине 25 kg   
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Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Зрењанин 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисан десни степеник кабине 

· Поломљен десни бочни показивач правца 

· Деформисан предњи десни део браника 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 
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ВМВ-7:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Чачак - Солун 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Чачак - Солун. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 6000 kg вештачког ђубрива сложеног на шест палета, 

- 1600 kg сточне хране сложене на две палета и 

- један самостојећи фрижидер тежине 53 kg 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Димензије 

кутије за фрижидер су 64x154x73 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Чачак 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен бочни леви показивач правца 
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· Поломљен предњи леви фар 

· Деформисан предњи леви део браника 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-8:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Крушевац - Будимпешта 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Крушевац - Будимпешта. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 4000 kg декоративног камена сложеног на четири палете, 

- 720 kg индустријског уља спакованог у четири бурета и 

- 10 комада дасака од јеле тежине 50 kg 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије даске су 200x25x2.54 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 
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Место незгоде: Крушевац 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљени предњи фарови 

· Поломљена предња маска 

· Деформисан предњи браник 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-9:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Смедерево - Беч 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Смедерево – Беч. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5000 kg украсног камена сложеног на пет палета,  

- 680 kg моторног уља спакованог у четири бурета и 

- пет пакета стиропора тежине 25 kg   

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 
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Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Смедерево 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљени предњи фарови 

· Поломљена предња маска 

· Деформисан предњи браник 

· Деформисан носач регистарске таблице 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-10:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Лесковац - Солун 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Лесковац - Солун. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 6400 kg зачина спакованог на осам палета,  

- 510 kg јестивог уља спакованог у три бурета, 

- седам дасака од смрче тежине 35 kg и 

- један самостојећи фрижидер тежине 53 kg 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије даске су 200x25x2.54 cm. Димензије кутије за фрижидер 

су 64x154x73 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 
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Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Лесковац  

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисан носач задње регистарске таблице 

· Деформисана задња страница товарног простора 

· Деформисана задња заштита од подлетања 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-11:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Београд - Љубљана 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Београд - Љубљана. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 7000 kg ризле сложене на седам палета и 

- 720 kg индустријског уља спакованог у четири бурета 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm.  

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 
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· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Београд 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен леви бочни показивач правца 

· Напукло лево бочно огледало 

· Поломљена украсна лајсна 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-12:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији  Нови Сад - Грац 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Нови Сад - Грац. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5400 kg гранулата спакованог на шест палета,  

- 1000 kg  пшеничног брашна спакованог на једној палети, 



Приручник о полагању завршног испита возач моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

32 

 

- 525 kg маслиновог уља спакованог у три бурета и 

- један самостојећи замрзивач тежине 55 kg 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије кутије за замрзивач су 64x154x73 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Нови Сад 

Оштећења на теретном возилу: 

· Оштећен предњи леви блатобран 

· Деформисана лева врата кабине 

· Деформисан предњи леви наплатак точка 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 
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ВМВ-13:  Превоз терета у међународном транспорту  на релацији  Ниш - Сегедин 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Ниш - Сегедин. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 7000 kg фасадне цигле спаковане на седам палете,  

- осам дасака од јеле тежине 40 kg и  

- три пакета стиропора  тежине 15 kg.   

 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 800 mm. Димензије даске 

су 200x25x2.54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Ниш 

Оштећења на теретном возилу: 
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· Поломљена предња маска 

· Поломљен  предњи леви фар 

· Поломљен предњи леви показивач правца 

 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-14:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Крагујевац - Солун 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Крагујевац - Солун. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 6000 kg керамичких плочица спакованих на шест палета,  

- 680 kg боје спаковане у четири бурета и 

- десет дасака од тополе тежине 50 kg  

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm.  Димензије даске су 200x25x2.54 cm.  

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 
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Место незгоде: Крагујевац 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисана десна страница товараног простора 

· Поломљен задњи десни показивач правца 

· Деформисана задња заштита од подлетања 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-15:  Превоз терета у међународном транспорту  на релацији Суботица - Будимпешта 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Суботица - Будимпешта. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5000 kg црепа спакованог на пет палета и 

- пет пакета стиропора  тежине 25 kg.  

  

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 800 mm. Димензије пакета 

стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 
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Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Суботица 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисан задњи десни блатобран 

· Деформисан задњи десни наплатак точка 

· Поломљен задњи десни показивач правца 

 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-16:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Зрењанин - Кошице 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Зрењанин - Кошице. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 6000 kg белог цемента сложеног на шест палета, 

- 540 kg индустријског уља спакованог у три бурета и 

- четири пакета стиропора  тежине 20 kg   

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 
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- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Зрењанин 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисан десни степеник кабине 

· Поломљена украсна лајсна 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-17:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Чачак - Братислава 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Чачак - Братислава. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 3000 kg лепка за плочице сложеног на шест палета, 

- 2400 kg керамичких плочица сложених на две палета и 

- 400 кг антифриза спакованог у два бурета 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm.  

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 
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· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Чачак 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен предњи леви фар 

· Напукла предња маска 

· Поломљен предњи леви показивач правца 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-18:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Крушевац - Солун 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Крушевац – Солун. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 6000 kg детерџента за веш сложеног на шест палета и 

- 1300 kg детерџента за судове сложеног на две палете, 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm.  
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Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Крушевац 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен бочни десни показивач правца 

· Деформисан предњи десни део браника 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-19:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Краљево - Сегедин 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Краљево – Сегедин. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 
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- 5000 kg кондиторских производа сложених на пет палета,  

- 510 kg сирћета спакованог у три бурета и 

- један самостојећи фрижидер тежине 53 kg 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије кутије за фрижидер су 64x154x73 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Краљево 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљена украсна лајсна 

· Поломљен предњи десни показивач правца 

· Деформисан предњи десни део браника 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 
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ВМВ-20:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Смедерево - Будимпешта 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Смедерево  -Будимпешта. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5200 kg металних производа сложених на четири палете,  

- 300 kg картонске амбалаже сложене на једној палети и  

- 720 kg боје спаковане у четири бурета. 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm.   

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Смедерево 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен предњи леви фар 
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· Поломљена украсна лајсна 

· Поломљен предњи леви показивач правца 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-21:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Лесковац - Сегедин 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Лесковац - Сегедин. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 4800 kg полудисперзивне боје сложене на четири палете и  

- 540 kg индустријског мириса за детерџент спакованог у три бурета 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm.  

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 
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Место незгоде: Лесковац 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисан предњи леви део браника 

· Поломљен предњи леви показивач правца 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-22:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Београд - Солун 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Београд - Солун. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5600 kg минералне воде спаковане на седам палета,  

- 600 kg  воћног сока спакованог на једној палети и 

- пет пакета стиропора  тежине 25 kg   

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Димензије 

пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 
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Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Београд 

Оштећења на теретном возилу: 

· Напукла заштитна маска 

· Оштећено ветробранско стакло 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-23:  Превоз терета у међународном транспорту  на релацији Нови Сад - Сегедин 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Нови Сад - Сегедин. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 4000 kg млека у праху спакованог на пет палета и 

-  један самостојећи фрижидер тежине 53 kг 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 800 mm. Димензије кутије 

за фрижидер су 64x154x73 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  
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Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Нови Сад 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен  предњи леви показивач правца 

· Деформисан предњи леви део браника 

 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-24:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Крагујевац - Будимпешта 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Крагујевац - Будимпешта. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5000 kg чоколаде спаковане на пет палета и  

- 680 kg прехрамбених мириса спакованих у четири бурета. 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm.  

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 
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- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Крагујевац 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисана лева бочна заштита од подлетања 

· Деформисан предњи леви наплатак точка 

· Деформисан предњи леви блатобран 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-25:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Суботица - Кошице 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Суботица - Кошице. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5250 kg соје сложене на седам палета, 

- 170 kg јестивог уља спакованог у једно буре и 

- један замрзивач тежине 55 kg.   

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије кутије за замрзивач су 64x151x73 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 
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· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Суботица 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисана десна бочна заштита од подлетања 

· Деформисан задњи десни наплатак точка 

· Деформисан задњи десни блатобран 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-26:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Зрењанин - Будимпешта 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Зрењанин - Будимпешта. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 4500 kg глет масе сложене на четири палете, 

- 3000 kg украсног камена сложеног на три палете и 

- четири пакета стиропора  тежине 20 kg   
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Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Димензије 

пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Зрењанин 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен задњи десни показивач правца 

· Деформисана задња заштита од подлетања 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-27:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Краљево - Љубљана 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Краљево – Љубљана. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 
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Потребно је превести: 

- 4800 kg брикета сложеног на пет палета, 

- десет дасака од јеле тежине 50 kg и 

- три пакета стиропора  тежине 15 kg.   

 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Димензије 

даске су 200x25x2.54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm.  

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Краљево 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисана десна страница товарног простора  

· Деформисан задњи десни наплатак точка 

· Деформисан задњи десни блатобран 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 
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ВМВ-28:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Београд - Сегедин 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Београд – Сегедин. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 6600 kg Ytong блока сложеног на шест палета,  

- 680 kg боје спаковане у четири бурета и 

- осам дасака од тополе тежине 40 kg. 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије даске су 200x25x2.54 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Београд 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поцепан део цераде на десној страни товарног простора 



Приручник о полагању завршног испита возач моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

51 

 

· Деформисана десна страница товарног простора 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-29:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Нови Сад - Братислава 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Нови Сад - Братислава. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 5000 kg шећера сложеног на пет палета,  

- 1300 kg зачина сложеног на две палете и  

- 510 kg сирћета спакованог у три бурета. 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm.   

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 
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Место незгоде: Нови Сад 

Оштећења на теретном возилу: 

· Напукла предња маска 

· Оштећен носач предње регистарске таблице 

· Деформисан предњи браник 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-30:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Суботица - Грац 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Суботица - Грац. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 3120 kg газираног сока сложеног на четири палете и  

- 3000 kg брашна сложеног на три палете и 

-  један самостојећи фрижидер тежине 55 kg 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Димензије 

кутије за фрижидер су 64x151x73 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 
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Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Суботица 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен предњи десни фар 

· Поломљен предњи десни показивач правца 

· Деформисан предњи десни део браника 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-31:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Смедерево - Сегедин 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Смедерево - Сегедин. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 4000 kg вина у боцама спакованог на пет палета,  

- 680 kg сирћета спакованог у четири бурета, 

- једна расхладна витрина тежине 65 kg. 

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије кутије за расхладну витрину су 64x151x73 cm. 

Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 
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- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Смедерево 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисана задња заштита од подлетања 

· Деформисан носач задње регистарске таблице 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-32:  Превоз терета у међународном транспорту  на релацији Краљево - Солун 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Краљево - Солун. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 6300 kg пелета спакованог на шест палета, 

- десет дасака од јеле тежине 50 kg и 

- три пакета стиропора тежине 15 kg.   

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 800 mm. Димензије даске 

су 200x25x2.54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 

Теретно возило се поставља  управно на утоварно - истоварну рампу. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 
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· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Краљево 

Оштећења на теретном возилу: 

· Деформисана задња страница товарног простора 

· Поцепан део цераде на задњем делу товарног простора 

 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 

 

ВМВ-33:  Превоз терета у међународном транспорту на релацији Ниш - Будимпешта 

Возач добија транспортни задатак да изврши превоз терета у међународном транспорту на релацији 

Ниш - Будимпешта. 

Превоз терета обавља се теретним моторним возилом марке  ________________________ (подаци за 

возило дати су у прилогу 1) 

Потребно је превести: 

- 4800 kg керамичке опеке спаковане на четири палете,  

- 540 kg боје спаковане у три бурета и 

- пет пакета стиропора тежине 25 kg.   

Површина палете је 1200x800 mm. Висина палете заједно са робом износи 1000 mm. Висина бурета 

износи 97 cm, а пречник je 54 cm. Димензије пакета стиропoра су 100x50x50 cm. 
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Теретно возило се поставља  паралелно са утоварно - истоварном рампом. 

У задатку је потребно: 

· припремити и попунити потребну документацију за превоз 

· у писаној форми направити план пута и прорачунати трошкове 

· извршити преглед возила и уређаја 

· направити план утовара/истовара 

· у писаној форми описати поступак у случају саобраћајне незгоде са мањом материјалном 

штетом (подаци о незгоди дати су у прилогу 2). 

Напоменe: 

- Време трајања радног задатка: 90 мин. 

- При реализацији радног задатка ученик је дужан да спроводи мере безбедности и здравља 

на раду 

ПРИЛОГ 1  

Димензије товарног простора: 6x2.5 m 

Потрошња горива: ____l/100 km 

Капацитет резервоара: _____l 

Носивост: _____kg 

ПРИЛОГ 2 

Сударна позиција возила приказана је на слици: 

 

Место незгоде: Ниш 

Оштећења на теретном возилу: 

· Поломљен предњи браник 

· Поломљена предња маска 

· Напукло ветробранско стакло 

Сведоци: није било 

Повређених лица: није било 
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АНЕКС 3. 

 

 

 

Пример радног задатка за практични део возачког испита 
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ШКОЛА:        

 

Адреса:  

 

 

ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ЗА КАТЕГОРИЈУ  Ц 

РАДНИ ЗАДАТАК БРОЈ 1 
 

Практични испит састоји се из: 

· управљањa возилом на уређеном полигону за практичну обуку и  

· управљањa возилом у саобраћају на јавном путу. 

На делу практичног испита који се полаже на уређеном полигону за практичну обуку  изводе се 

полигонске радње на прописани начин.  

На делу практичног испита који се полаже у саобраћају на јавном путу, потребно је да: 

· управљање 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 ученика 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 креће након 

скретања. 

На делу практичног испита који се спроводи на полигону кандидат за возача моторних возила 

категорије Ц изводи полигонске радње након припреме возила. 

 

Редослед извођења радњи на полигону:  

 

1. Вожња напред и уназад са променом саобраћајне траке; 

2. Паркирање возила под правим углом, вожњом уназад, због утовара-истовара.  

 

 (очекивано време свих полигонских радњи је 10 минута) 
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Опис испитне трасе  број   1 

 

· Полазак са полигона скретањем улево и укључење у улицу Јужни Булевар (улица са јаким 

интензитетом саобраћаја); 

· Скретање улево на раскрсници са улицом Ђердапска ( улица са слабим интензитетом 

саобраћаја); 

· Скретање улево на раскрсници Господара Вучића ( улица са јаким интензитетом 

саобраћаја);  

· Скретање удесно на раскрсници са улицом Војислава Илића ( улица са јаким интензитетом 

саобраћаја) 

· Скретање удесно на на раскрсници са улицом Светозара Радојчића ( улица са јаким 

интензитет саобраћаја); 

· Скретање удесно  на раскрсници са улицом Драгице Кончар  ( улица са средњи 

интензитетом саобраћаја); 

· Скретање удесно на раскрсници са улицом Заплањска ( улица са средњи интензитетом 

саобраћаја); 

· Скретање улево на раскрсници са улицом Дарвиновом (слаб интензитет саобраћаја); 

· Скретање удесно на раскрсници са улицом Браће Јерковић (слаб интензитет саобраћаја); 

· Скретање удесно на раскрсници са улицом Сива стена (слаб интензитет саобраћаја); 

· Скретање улево на раскрсници са улицом Заплањска ( улица са средњи интензитетом 

саобраћаја); 

· Скретање улево на раскрсници са улицом Пеке Павловића ( улица са средњи интензитетом 

саобраћаја); 

· Скретање удесно на раскрсници са улицом Крушевачком (средњи интензитет саобраћаја); 

· Скретање удесно на раскрсници са улицом Устаничком ( јак интензитет саобраћаја); 

· Скретање улево на раскрсници са улицом Грчића Миленка (средњи интензитет саобраћаја); 

· Скретање удесно на раскрсници са улицом Јужни булевар и искључење на полигон; 

· Паркирање возила и обезбеђење од неовлашћене употребе, завршетак практичног дела 

возачког испита. 

 (очекивано време за кретање испитном трасом износи 40 минута) 
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ШКОЛА:  

 

Радни задатак бр 1 

ПОЛИГОН 
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АНЕКС 4. 

 

 

 

Упутство за оцењивање радног задатка на практичном делу возачког испита 
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Упутство за оцењивање радног задатка на практичном делу возачког испита 

 

 

Зa спрoвoђeњe прaктичнoг испитa пoтрeбнo je нajмaњe пeтнaeст испитних зaдaтaкa. Испитни зaдaци 

мoрajу бити oзнaчeни рeдним брojeм и сaдржaти: рeдoслeд спрoвoђeњa пoлигoнских рaдњи, трaсу 

крeтaњa нa дeлу испитa кojи сe спрoвoди у сaoбрaћajу нa jaвнoм путу и рaдњe кoje сe извoдe нa 

пojeдиним дeлoвимa трaсe.  

 

Приликом оцењивања извођења радњи или  поступања возилом оцењују се сви елементи, тако што 

ће наставник евидентирати по један негативан бод за сваку грешку учињену  у извођењу радње или 

поступања, односно три негативна бода за грешку учињену у погледу уверавања да се радња може 

безбедно извести.  

 

1 негативан поен  

3 негативана поена – није извршио уверавање 

 

Уверавање  

 

Приликом извођења свих радњи у саобраћају на јавном путу уверавање да се радња може  

безбедно извести подразумева:  

· коришћење возачких огледала,  

· осматрање преко рамена,  

· осматрање кроз ветробранско,  

· односно бочна стакла и  

· процену саобраћајне ситуације.  

 

 

Уколико ученик има више од 15 негативних бодова, односно има више од 9 негативних бодова за 

грешке учињене у извођењу једне радње, односно једног поступања ученик добија негативну оцену 

није положио (НП). 

 

 

Под припремом возила се подразумева:  

 

1) визуелна провера исправности возила - пнеуматика, уређаја за осветљавање пута, уређаја за 

означавање возила, уређаја за давање светлосних знакова, уређаја за контролу и давање знакова и 

уређаја који омогућавају нормалну видљивост;  

2) безбедан улазак у возило;  

3) подешавање седишта и наслона за главу;  

4) подешавање возачких огледала;  

5) везивање сигурносног појаса;   

6) стартовање мотора - стављање кључа у контакт браву, искључивање спојнице, избор   

    неутралног положаја на мењачу брзина, активирање мотора;  

7) укључивање кратких, односно дневних светала.  

8) попуњавање и постављање тахографског листића или картице. 
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Полигонске радње 

 

На делу практичног испита који се спроводи на полигону ученик за возача моторних возила 

категорије Ц изводи следеће полигонске радње:  

 

1) вожња напред са променом степена преноса и уназад са променом саобраћајне траке;  

2) паркирање возила под правим углом вожњом уназад, због утовара - истовара.  

 

Полигонске радње се изводе на следећи начин:  

 

1) вожња напред са променом степена преноса и уназад са променом саобраћајне траке, 

Ученик се возилом, од полазног поља "I", креће саобраћајном траком, убрзава возило са 

променом степена преноса и зауставља се у зауставном пољу "II", при чему цело возило мора 

бити у том пољу. Из зауставног положаја возило се креће ходом уназад пролазећи кроз 

пролазно поље "III", након чега мења саобраћајну траку и зауставља се у зауставном пољу 

"IV", при чему цело возило мора бити у том пољу. Приликом кретања возила ходом уназад 

ученик користи возачка огледала. Током извођења радње од зауставног поља "II" до 

зауставног поља "IV", возило се може заустављати највише два пута и по потреби извршити 

највише један корак корекције;  

 
 

 
     

2) паркирање возила под правим углом, вожњом уназад, због утовара - истовара, изводи се 

према ситуацији на слици. Ученик се возилом из положаја "I", одређеним на слици, креће 

уназад и скретањем удесно под правим углом, зауставља се у зауставном пољу "II", при чему 

цело возило мора бити у том пољу са положајем одређеним на слици. Током кретања од 

положаја "I" до зауставног поља "II", кандидат може заустављати возило и по потреби 

извршити највише један корак корекције.  

 

Сваку радњу ученик изводи у једном покушају.  
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A =3-3,5m    R= 5-7m    C >2 m од дужине камиона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита возач моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

65 

 

 

Рaдњe кoje, пo прaвилу, учесник извoди у сaoбрaћajу нa jaвнoм путу су:  

 

 

1) укључивање у саобраћај - уверавање да се укључивање може извршити на безбедан начин,  

укључивање показивача правца, заузимање положаја возилом у саобраћајној траци;  

2) кретање по путу - избор саобраћајне траке за кретање, одржавање правца кретања, држање  

одстојања, држање растојања у односу на десну ивицу коловоза, препреке на путу, возила и друге 

учеснике у саобраћају, безбедно успоравање, прилагођавање брзине кретања према условима пута и 

стању саобраћаја, прилагођавање брзине кретања према правилима саобраћаја, процена густине 

саобраћаја за улазак у раскрсницу;  

3) промена саобраћајне траке - уверавање у могућност безбедног извођења промене  

саобраћајне траке, укључивање показивача правца;  

4) престројавање - уверавање у могућност безбедног извођења престројавања, укључивање  

показивача правца, заузимање положаја на саобраћајној траци предвиђеној за пролазак кроз 

раскрсницу у смеру у којем се наставља кретање;  

5) скретање возила - уверавање у могућност безбедног извођења скретања, укључивање  

показивача правца, заузимање положаја за скретање, прилагођавање брзине кретања, кретање кроз 

раскрсницу одговарајућом путањом;  

6) полукружно окретање - уверавање у могућност безбедног полукружног окретања,  

укључивање показивача правца, заузимање положаја за полукружно окретање, прилагођавање 

брзине кретања, кретање кроз раскрсницу одговарајућом путањом;  

7) мимоилажење - уверавање у могућност безбедног мимоилажења, држање растојања у  

односу на возила и друге учеснике у саобраћају, пропуштање возила у случају препреке;  

8) обилажење возила, односно препреке - уверавање у могућност безбедног извођења  

обилажења, укључивање показивача правца, заузимање положаја за обилажење, прилагођавање 

брзине кретања, држање одстојања, држање растојања у односу на возило, односно препреку која 

се обилази, повратак у саобраћајну траку којом се возило кретало пре обилажења;  

9) претицање - уверавање у могућност безбедног извођења претицања, укључивање показивача  

правца, заузимање положаја за претицање, прилагођавање брзине кретања, држање одстојања, 

померање возила ради претицања, држање растојања у односу на возило које се претиче, стално 

праћење понашања претицаног возила, остваривање разлике у брзини кретања, повратак у 

саобраћајну траку којом се возило кретало пре претицања;  

10) прелазак преко железничке пруге - уочавање прелаза пута преко железничке пруге,  

прилагођавање брзине кретања, уверавање у могућност безбедног преласка, безбедно заустављање 

и безбедан прелазак преко железничке пруге;  

11) однос према пешацима - уочавање обележеног пешачког прелаза, уочавање пешака у  

близини и на пешачком прелазу, прилагођавање брзине кретања, прелазак преко пешачког прелаза;  

12) заустављање и паркирање - уверавање да се заустављање може извршити на прописан и  

безбедан начин, укључивање показивача правца, прилагођавање брзине кретања, заустављање уз 

ивицу коловоза, безбедно излажење из возила;  

13) искључивање из саобраћаја - уверавање да се искључивање може извршити на безбедан  

начин, прилагођавање брзине кретања, заустављање на предвиђеном месту, искључивање рада 

мотора, обезбеђивање возила од самопокретања, безбедан излазак из возила, обезбеђење возила 

од неовлашћене употребе.  

 

 

Пoступaњe у сaoбрaћajу нa jaвнoм путу oбухвaтa:  

 

1) поступање по знацима и наредбама овлашћеног лица;  

2) поступање по светлосним саобраћајним знаковима - поступање на "црвено", "жуто",  

"зелено" и "жуто трепћуће" светло, поступање по условном знаку, поступање по "зеленом"  

светлу у облику стрелице надоле;  

3) поступање по саобраћајним знаковима - поступање према знаковима изричитих наредби  
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којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе, 

прилагођавање кретања опасностима на које их саобраћајни знакови опасности упозоравају;  

4) поступање по ознакама на коловозу;  

5) поступање по правилима саобраћаја;  

6) поступање према возилима под пратњом, односно возилима са првенством пролаза;   

7) поступање према возилима јавног превоза путника, односно аутобуса;  

8) употребу звучних и светлосних знакова упозорења - употреба звучног знака упозорења,  

употреба светлосног знака упозорења, употреба свих показивача правца.  

 

 

Teхникa вoжњe oбухвaтa рукoвaњe вoзилoм у пoглeду нaчинa:  

 

1) пoкрeтaњa вoзилa - избoр oдгoвaрajућeг стeпeнa прeнoсa, укључивaњe спojницe, oднoснo   

aктивирaњe кoмaндe зa убрзaвaњe, искључeњe пaркирнe кoчницe;  

2) дeлoвaњa нa кoмaнду урeђaja зa упрaвљaњe - пoлoжaj тeлa и руку;  

3) прoмeнe стeпeнa прeнoсa - упoтрeбa кoмaндe мeњaчa, упoтрeбa кoмaндe спojницe, упoтрeбa 

кoмaндe зa убрзaвaњe и oдaбир oдгoвaрajућeг стeпeнa прeнoсa;  

4) кoчeњa - упoтрeбa кoмaндe кoчнoг систeмa у oднoсу нa сaoбрaћajну ситуaциjу, упoтрeбa кoмaндe 

спojницe, oдржaвaњe прaвцa и кoчeњe кoришћeњeм прeнoснoг систeмa;  

5) убрзaвaњa - упoтрeбa кoмaндe зa убрзaвaњe у oднoсу нa сaoбрaћajну ситуaциjу и oдржaвaњe 

прaвцa;  

 

Нeгaтивну oцeну ("ниje пoлoжиo"), нa дeлу прaктичнoг испитa кojи сe спрoвoди у сaoбрaћajу нa 

jaвнoм путу, наставник ћe дaти ученику кojи нaпрaви нeдoзвoљeну грeшку приликoм извoђeњa 

рaдњи, oднoснo пoступaњa.  

 

Нeдoзвoљeнe грeшкe приликoм извoђeњa рaдњи, oднoснo пoступaњa су:  

1) нeпoштoвaњe прoписa o првeнству прoлaзa, oднoснo прoпуштaњу вoзилa, oднoснo пeшaкa, 

oднoснo шинских вoзилa, приликoм извoђeњa свих рaдњи;  

2) нeпoступaњe пo знaцимa и нaрeдбaмa oвлaшћeнoг лицa;  

3) прoлaзaк нa "црвeнo" свeтлo нa сeмaфoру и истoврeмeнo укључeнo "црвeнo" и "жутo" свeтлo нa 

сeмaфoру;  

4) прoлaзaк нa "жутo" свeтлo нa сeмaфoру;  

5) нeзaустaвљaњe нa свeтлoсни сaoбрaћajни знaк кojим сe нajaвљуje приближaвaњe вoзa прeлaзу 

путa прeкo жeлeзничкe пругe у истoм нивoу;  

6) нeпoштoвaњe црвeнoг свeтлa у oблику укрштeних линиja, oднoснo жутe трeпћућe стрeлицe кojoм 

сe нaлaжe oбaвeзнa прoмeнa сaoбрaћajнe трaкe;  

7) нeзaустaвљaњe нa сaoбрaћajни знaк "oбaвeзнo зaустaвљaњe", сaoбрaћajни знaк "зaбрaнa прoлaзa 

бeз зaустaвљaњa";  

8) нeпoштoвaњe oгрaничeњa брзинe крeтaњa, при чeму je брзинa прeкoрaчeнa зa вишe oд 10 km/h у 

нaсeљу, oднoснo зa вишe oд 20 km/h вaн нaсeљa;  

9) нeпoштoвaњe oгрaничeњa брзинe крeтaњa у зoни шкoлe, зoни "30" и зoни успoрeнoг сaoбрaћaja;  

10) нeпoштoвaњe сaoбрaћajнoг знaкa зaбрaнe прeтицaњa;  

11) крeтaњe лeвoм стрaнoм кoлoвoзa у смeру крeтaњa;  

12) крeтaњe зaбрaњeним смeрoм нa путу нaмeњeнoм зa сaoбрaћaj у jeднoм смeру, oднoснo путeм нa 

кojeм je зaбрaњeн сaoбрaћaj зa свa вoзилa или зa вoзилo кojим кaндидaт упрaвљa;  

13) крeтaњe кoлoвoзнoм трaкoм нaмeњeнoм зa сaoбрaћaj вoзилa из супрoтнoг смeрa нa путу нa кojeм 

пoстoje нajмaњe чeтири сaoбрaћajнe трaкe;  

14) крeтaњe кoлoвoзнoм трaкoм нaмeњeнoм зa сaoбрaћaj вoзилa из супрoтнoг смeрa нa путу сa 

физички oдвojeним кoлoвoзним трaкaмa;  
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15) прeтицaњe прeлaжeњeм прeкo нeиспрeкидaнe уздужнe линиje, при чeму сe кoристи сaoбрaћajнa 

трaкa зa крeтaњe вoзилa из супрoтнoг смeрa;  

16) прeтицaњe кoлoнe вoзилa;  

17) нeзaустaвљaњe вoзилa при нaилaску нa вoзилo зa oргaнизoвaни прeвoз дeцe кoje je зaустaвљeнo 

рaди улaскa и излaскa дeцe;  

18) нeпoступaњe пo прoписимa кojи сe oднoсe нa oбaвeзe вoзaчa прeмa вoзилимa пoд прaтњoм, 

oднoснo вoзилимa сa првeнствoм прoлaзa; 

19) крeтaњe вoзилa или извoђeњe рaдњи, нa пoвршини вaн кoлoвoзa;  

20) нeкoришћeњe сигурнoснoг пojaсa. 

Уколико ученик приликом практичног испита озбиљно угрози себе и друге учеснике у 

саобраћају или наставник делује на команде тада ће се практични испит завршити.  

 

Испит се прекида и испитивач враћа возило на полигон. 
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АНЕКС 5. 

 

  

Обрасци за оцењивање радних задатака на завршном испиту 
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Образац за оцењивање радног задатка на практичном делу возачког испита 

 

Назив школе 

 

Име и презиме кандидата 

 

Образовни профил Број из 

регистра 

 

Датум 

 

 

 

Припрема возила за вожњу 

1. Визуелна  провера исправности возила  1 

2. Некоришћење сигурносног појаса Није положио НП 

Полигонске радње 

1. Вожња напред са променом степена преноса   1 

2. Вожња уназад са променом саобраћајне траке  1 

3. Паркирање возила  ходом уназад, под правим углом  1 

Саобраћај на јавном путу 

Радње возилом  у саобраћају 

1.Укључивање и искључивање из саобраћаја   

2.Кретање по путу   

3.Промена саобраћајне траке   

4.Престројавање   

5.Скретање   

6.Обилажење   

7.Претацање   

8.Мимоилажење   

9.Однос према пешацима   

Поступање у саобраћају 

1. Поступање по правилима саобраћаја   

2.Поступање по ознакама на коловозу   

3.Поступање по саобраћајним знаковима   

4.Поступање по светлосним саобраћајним знаковима   

5. Поступање према возилима јавног градског превоза   

6. Употреба звучних и светлосних знакова упозорења   

Техника вожње   

1.Покретање возила   

2.Промена степена преноса   

3. Кочење   

Укупан број поена ∑  

Недозвољене грешке 

1. Непоштавања првенства пролаза (возила пешака)  НП 

2.Пролазак возилом на црвено или жуто светло на семафору  НП 

3. Нeзaустaвљaњe нa сaoбрaћajни знaк oбaвeзнo зaустaвљaњe  НП 

4. Нeпoштoвaњe oгрaничeњa брзинe  НП 

5. Крeтaњe вoзилa или извoђeњe рaдњи, нa пoвршини вaн кoлoвoзa  НП 

Угрожавање безбедности саобраћаја  НП 

Оцена на испиту Положио Није положио 

Потпис чланова комисије 1. 

2. 

Преседник испитне комисије  
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НАПОМЕНА 



Возач моторних возила - Образац за оцењивање Б 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА 

Шифра радног задатка   

Назив радног задатка  

Назив школе  

Седиште  

Образовни профил Возач моторних возила 

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментора  

 

ЗБИР БОДОВА ПО АСПЕКТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА: 
Укупно 

бодова 

Аспекти 1. 2. 3. 4. 5. 

 

Бодови      

 

 

Члан испитне комисије: Место и датум: 

 

КОМЕНТАР: 
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За сваки индикатор заокружити одговарајући број бодова 

 

1. Припрема и вођење документације за возило и терет (заокружити одговарајући број бодова) 

ИНДИКАТОРИ: (максималан број бодова 20) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Прегледа и попуњава потребна документа за извршење 

транспортног задатка 
7 0 

Израђује план пута (са планираним паузама и одморима) 5 0 

Припрема неопходну документацију за царинску и 

шпедитерску процедуру 
3 0 

Прорачунава и евидентира трошкове пута (путарина, гориво, 

накнада за паркирање, тунелске таксе...) 
5 0 

 

2. Преглед возила и уређаја (заокружити одговарајући број бодова) 

ИНДИКАТОРИ: (максималан број бодова 10) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Контролише стање уређаја на возилу 3 0 

Контролише ниво техничких течности 4 0 

Проверава опрему возила 3 0 

 

3. Праћење утовара/истовара терета у току транспортног процеса (заокружити одговарајући број 

бодова) 

ИНДИКАТОРИ: (максималан број бодова 51) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Поставља возило на место утовара и истовара 17 0 

Распоређује терет на возилу 17 0 

Обезбеђује терет 17 0 

 

4. Безбедност и здравље на раду (заокружити одговарајући број бодова) 

ИНДИКАТОРИ: (максималан број бодова 9) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Користи средства личне заштите 4 0 

Контролише противпожарни апарат 3 0 

Чисти и одржава радни простор 2 0 

 

5. Поступање у случају саобраћајне незгоде (заокружити одговарајући број бодова) 

ИНДИКАТОРИ: (максималан број бодова 10) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Обезбеђује место незгоде 4 0 

Обавештава надлежне службе 3 0 

Попуњава Европски извештај о саобраћајној незгоди 3 0 
 




