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ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ЛИЦА ВОЗИЛИМА
У саобраћају на путу није дозвољено да се возило

305

301 оптерети:

B
C
D
F

(Заокружити два тачна одговора)
а) масом која је већа од масе возила,
б) преко носивости уписане у саобраћајну
дозволу,
в) масом која је за 50 % већа од масе возила,
г) преко
највећег
осовинског
оптерећења
појединих осовина одређених од стране
произвођача возила.

B
C
D
F

2

302 У саобраћају на путу:

B
C
D
F

а)

није дозвољено да се возило оптерети преко
носивости уписане у саобраћајну дозволу,
б) возило може да се оптерети преко носивости
уписане у саобраћајну дозволу, уз посебну
дозволу надлежног органа,
в) возило може да се оптерети преко носивости
уписане у саобраћајну дозволу, уколико су за
возило издате регистарске таблице црвене боје.

304

B
C
D
F

возило може да се оптерети преко највећег
осовинског оптерећења појединих осовина
одређених од стране произвођача возила, уз
посебну дозволу надлежног органа,
б) возило може да се оптерети преко највећег
осовинског оптерећења појединих осовина
одређених од стране произвођача возила,
уколико су за возило издате регистарске
таблице црвене боје,
в) није дозвољено да се возило оптерети преко
највећег осовинског оптерећења појединих
осовина одређених од стране произвођача
возила.

B
C
D
F

2

а)

У саобраћају на путу:
(Заокружити два тачна одговора)
а) није дозвољено да се возило оптерети преко
осовинског оптерећења прописаног техничким
нормативима за возила,
б) возило може да се оптерети преко осовинског
оптерећења
прописаног
техничким
нормативима за возила, уколико су за возило
издате регистарске таблице црвене боје,
в) није дозвољено да се возило оптерети преко
највеће дозвољене укупне масе,
г) возило може да се оптерети преко највеће
дозвољене укупне масе, уколико су за возило
издате регистарске таблице црвене боје.

2

306 У саобраћају на путу:

303 У саобраћају на путу:

B
C
D
F

У саобраћају на путу:
(Заокружити два тачна одговора)
а) није дозвољено да се осовине скупа возила
оптерете
преко
осовинског оптерећења
прописаног техничким нормативима за возила,
б) осовине скупа возила могу да се оптерете
преко осовинског оптерећења прописаног
техничким нормативима за возила, уколико су
за возила која чине скуп возила издате
регистарске таблице црвене боје,
в) није дозвољено да се скуп возила оптерети
преко највеће дозвољене укупне масе,
г) скуп возила може да се оптерети преко највеће
дозвољене укупне масе, уколико су за возила
која чине скуп возила издате регистарске
таблице црвене боје.

а)

није дозвољено да возило са теретом
премашује највеће дозвољене димензије
прописане техничким нормативима за ту врсту
возила (дужина, ширина и висина),
б) возило са теретом може да премашује највеће
дозвољене димензије прописане техничким
нормативима за ту врсту возила (дужина,
ширина и висина), уколико су за возило издате
регистарске таблице црвене боје,
в) возило са теретом може да премашује највећу
дозвољену дужину прописану техничким
нормативима за ту врсту возила највише за
1,5 m.

2

307 У саобраћају на путу:

2

B
C
D
F

а)

није дозвољено да скуп возила са теретом
премашује
највећу
дозвољену
дужину
прописану техничким нормативима за скуп
возила,
б) скуп возила са теретом може да премашује
највећу
дозвољену
дужину
прописану
техничким нормативима за скуп возила,
уколико су за возила која чине скуп возила
издате регистарске таблице црвене боје,
в) скуп возила са теретом може да премашује
највећу
дозвољену
дужину
прописану
техничким нормативима за скуп возила
највише за 1,5 m.

2
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309 У саобраћају на путу:

B
C
D
F

дозвољено је да возило са теретом премашује
највеће дозвољене димензије прописане
техничким нормативима за ту врсту возила
(дужина, ширина и висина), уз посебну дозволу
надлежног органа,
б) возило са теретом може да премашује највеће
дозвољене димензије прописане техничким
нормативима за ту врсту возила (дужина,
ширина и висина), уколико су за возило издате
регистарске таблице црвене боје,
в) возило са теретом може да премашује највећу
дозвољену дужину прописану техничким
нормативима за ту врсту возила највише за
1,5 m.

315

а)

316

317

B
C

2

310 Терет на возилу у саобраћају на путу:

B
C
D
F

311

B
C
D
F

може да буде смештен тако да током кретања
возила мења свој положај у товарном простору,
тако да не може испасти или оштетити возило,
б) мора да буде смештен и обезбеђен тако да при
вожњи остаје у положају постављеном
приликом утовара,
в) може да буде смештен тако да током кретања
возила мења свој положај у товарном простору,
тако да не може доћи до његовог оштећења.

Да ли терет на возилу може да буде смештен и
обезбеђен тако да загађује животну среедину?
а) Да.
б) Не.
2
Терет на возилу, у расуутом стању, мора да буде
пррекривен:
а) увек када се возило креће по путу,
б) само кадаа се возило крреће по путу у насељу,
в) само кадаа се возило крреће по путу ван насеља.
2

а)

321

B
C
F
2

322

B
C
F

Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен
тако да наноси штету путу и објектима на путу?
а) Да.
б) Не.
в) Да, ако је надлежни орган издао посебну
дозволу за такав превоз.
2

323

B
C
F

Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен
тако да умањује стабилност возила и отежава
312
управљање возилом, као и да утиче на функционисање
и коришћење склопова и делова возила?
а) Да.
б) Не.
в) Не, осим када је надлежни орган издао посебну
дозволу да се превоз врши уз пратњу са
укљученим жутим ротационим или трепћућим
светлом.
2
Да ли терет на возилу може да буде смештен и
се по путу?
а) Да.
б) Не.
в) Не, осим када се превоз обавља скупом возила
који чине трактор и прикључно возило за
трактор и на краткој деоници пута.

Терет на мотоорном возилу може да прееђе најистуренију
тачку на предњој страни воозила највиш
ше до:
а)) 1,5 m,
б)) 1 m,
в)) 1/6 своје дужине.
2
Терет на мотторном возиллу може да пређе најистурренију
тачку на преедњој страни возила:
а) највишее до 1 m,
б) више од
д 1 m, ако то одобри управљач пута,
в) највишее до 1/6 своје дужине.
2
Терет на воззилу не сме да пређе најистуренију тачку на
задњој стран
ни возила за више од:
а) 1/6 својее дужине, а највише за 1,5 m, с тим да
терет преосталим делом дужине мора бити
ослоњен
н на товарни простор,
б) 1/4 својее дужине, а највише за 1,5 m, с тим да
терет преосталим делом дужине мора бити
ослоњен
н на товарни простор,
в) 1 m.
2

Да ли терет на возилу сме да пређе најистуренију тачку
на задњој сттрани возила за више од 1/6 своје дуж
жине, с
324
тим да тереет преостали
им делом дужине мора бити
ослоњен на товарни просстор?
B а) Да.
C б) Не.
2
F в) Да, ако то одобри упррављач пута.

313 обезбеђен тако да може испасти, расипати се или вући

B
C
F

Терет на воозилу мора да буде таако смештен и
обезбеђен да:
а) не заклања светла, реггистарске таблице и друге
прописанее ознаке на воозилу,
б)) не заклањ
ња само светлаа,
в)) не заклањ
ња само регисттарску таблицу.
2

Терет који на теретноом или прикључном возилу
325 прелази наји
истуренију тачку на задњој страни возила

2

Да ли терет на возилу може да буде смештен и
314
обезбеђен тако да умањује прегледност возачу?
B а) Да.
C б) Не.
D в) Да, када се превоз обавља скупом возила који
чине трактор и прикључно возило за трактор и
F
на краткој деоници пута.
2

B
C
D
F

мора бити оззначен:
а) прописан
ном таблом,
б) црвеном тканином,
в) сигурноссним троуглом.
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Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не

Табла за оззначавање терета који на теретном
м или

333 испуњавају услове у погледу највеће дозвољене укупне

326 прикључном
м возилу прелази најисттуренију тач
чку на

задњој стран
ни возила је означена бројјем:
B
C
D
F
1
B
C
F
327

B

а)

1,

2
б) 2,

3

334 испуњавају услове у погледу осовинског оптерећења

2

B
C
D
F

Терет који на путничком возилу прел
лази најистуренију
тачку на задњој страни возила мора бити означен:
а) прописааном таблом,
б) црвеном тканином,
в) сигурносним троуглом.
2

336

B
C
D
F

У условима смањене видљивости терет који на
задњој страни возила мора бити означен:
а) црвеним
светлом
или
светлоодбојном
материјом црвене боје,
б) црвеном тканином,
в) прописаном таблом.

B
C
D
F

2

Ванредни превоз се обавља на основу дозволе коју
издаје:
а) управљач пута,
б) министарство надлежно за послове саобраћаја,
в) министарство надлежно за унутрашње послове.
3

а) условима који су одређени у дозволи за
ванредни превоз,
б) прописима о превозу опасног терета,
в) прописима о пробним вожњама.

3

Возило које са теретом премашује највећу дозвољену
338 ширину прописану техничким нормативима за ту врсту

B
C
D
F

331 Утовар или истовар терета на путу:

а)

возила, може да учествује у саобраћају на путу:
а) само уз посебну дозволу надлежног органа,
б) уколико су за возило издате регистарске
таблице црвене боје,
в) само уколико највећу дозвољену ширину
премашује највише за 1 m.

3

Кретање по путу возила, односно скупа возила, је
339 ванредни превоз ако укупна маса возила, односно

B
C
D
F

2

Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не
332 испуњавају услове у погледу димензија (дужина,

B
C
D
F

3

337 Ванредни превоз се мора обавити у складу са:

Возила која су намењена за извођење радова ван пута
када у саобраћају на путу имају инсталирана оруђа за
330
извођење радова, која нису склоп возила већ измењиво
средство за рад:
B а) морају бити прописано означена,
C б) не морају бити прописано означена.
F
2
може се обављати само ако је одобрен од
стране управљача пута,
б) мора се обављати тако да не омета, односно не
угрожава, остале учеснике у саобраћају,
в) може се обављати само ако је дозвољен
саобраћајним знаком.

је:
а) ванредни превоз,
б) пробна вожња,
в) превоз опасног терета.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, који са
теретом премашују највеће дозвољене димензије
335
(дужина, ширина и висина) прописане техничким
нормативима за поједине врсте возила је:
B а) ванредни превоз,
C б) пробна вожња,
D в) превоз опасног терета.
F
3

329 путничком возилу прелази најистуренију тачку на

B
C
F

3
Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не

в) 3.

У условима смањене видљивости
и терет који на
теретном
или
прикључном
возилу
прелази
328
најистуренијју тачку на заадњој страни возила мора бити
означен:
м
светлом
или
светлоодбојноом
B а) црвеним
материјоом црвене боје,
C
D б) црвеном тканином,
ном таблом.
2
F в) прописан

B

масе је:
а) ванредни превоз,
б) пробна вожња,
в) превоз опасног терета.

скупа возила, прелази:
а) највећу дозвољену укупну масу возила,
односно скупа возила,
б) највећу дозвољену масу возила, односно скупа
возила,
в) носивост возила, односно скупа возила.

ширина и висина) је:
а) ванредни превоз,
б) пробна вожња,
в) превоз опасног терета.
3

РЕПУ
УБЛИКА СР
РБИЈА
МИ
ИНИСТАРСТ
ТВО УНУТР
РАШЊИХ ПОСЛОВА−У
П
УПРАВА СА
АОБРАЋАЈН
НЕ ПОЛИЦИ
ИЈЕ
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340

У моторном возилу, односно на возилу и прикључном
возилу у саобраћају на путу, дозвољено је превозити:
а) онолико лица колико је означено у
саобраћајној дозволи, на местима која су за то
предвиђена,
б) онолико лица колико у возилу постоји места за
седење, односно места за стајање,
в) онолико лица колико може да стане у простору
за превоз путника, под условом да укупна маса
возила није већа од највеће дозвољене масе
возила.
2

Да би се лица превозила на спољним деловима возила
и прикључног возила морају бити истовремено
361
испуњени следећи услови:
(Заокружити два тачна одговора)
B а) на тим возилима мора бити уграђена платформа
за стајање и држачи,
C
F б) та лица обављају послове свог радног места у
вези с наменом возила,
в) та лица морају имати возачку дозволу,
г) да лица која се превозе имају заштитне кациге,
д) у кабини моторног возила не постоји довољан
број места за седење за превоз лица која
обављају послове свог радног места у вези с
наменом возила.
2

342 У теретном возилу у простору за превоз терета:

B
C

352

B
C
D

а) дозвољено је превозити највише пет лица која
раде на утовару или истовару,
б) није дозвољено превозити лица,
в) дозвољено је превозити највише пет лица.

Када се превозе лица на спољним деловима возила на
362 којима је уграђена платформа за стајање и држачи,

2

B
C
F

Превоз лица у затвореном простору возила које се не
може изнутра отворити:
а) није дозвољен,
б) је дозвољен,
в) је дозвољен само ако се превозе пунолетна
лица.
2

364

B
C
D
F

Превоз лица у прикључном возилу за становање (камп
353
приколица):
B а) није дозвољен,
C б) је дозвољен,
D в) је дозвољен само на аутопуту.
2
355 На трициклу није дозвољено превозити дете млађе од:

A
B

357

A
B
358

а) 12 година,
б) 13 година,
в) 14 година.

365

2

B
C
D
F

На четвороциклу није дозвољено превозити дете млађе
од:
а) 12 година,
б) 13 година,
в) 14 година.
2
Возач не сме управљати на начин који омогућава:
(Заокружити два тачна одговора)
а) искакање из возила,
б) отварање врата,
в) отварање прозора,
г) коришћење аудио уређаја у возилу.

највећа дозвољена брзина кретања возила је:
а) 20 km/h,
в) 40 km/h,
б) 30 km/h,
г) 50 km/h.
2
Врата возила:
(Заокружити два тачна одговора)
а) није дозвољено држати отворена током кретања
возила,
б) за време кретања дозвољено је држати отворена
само на аутобусима без расхладних уређаја,
в) морају бити затворена пре започињања
кретања,
г) за време кретања дозвољено је држати отворена
на возилима комуналне службе, војске и
полиције.

2

Возач сме започети кретање возила:
(Заокружити два тачна одговора)
а) када путници безбедно уђу, односно изађу из
возила,
б) када врата буду затворена,
в) када врата буду затворена, осим на возилима
комуналне службе, војске и полиције,
г) када врата буду затворена, осим на аутобусима
без расхладних уређаја.

2

2

Возач не сме управљати возилом на начин који
360 омогућава:

(Заокружити два тачна одговора)
а) отварање прозора,
б) коришћење уређаја за комуникацију који
омогућавају телефонирање без ангажовања
руку,
в) нагињање ван возила,
г) вожњу на спољним деловима возила или на
прикључцима за извођење радова.

2
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