
„ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ 2016“
 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

1.  Шта је учесник у саобраћају који гура бицикл?
а) бициклист;
б) пјешак;
в) возач.

2КБ

2.  Посебно изграђена саобраћајна површина намјeњена за саобраћај 
бицикала и мопеда, која се протеже уздуж коловоза и која је од њега 
одвојена и обиљежена прописаним саобраћајним знаком је:
а) бициклистичка трака;
б) бициклистичка стаза;
в) саобраћајна трака.

2КБ

3.  Ако се коловозом креће организована колона пјешака, они су дужни: 
а) кретати се средином коловоза;
б) кретати се уз лијеву ивицу коловоза у смјеру кретања;
в) кретати се уз десну ивицу коловоза у смјеру кретања.

2КБ

4.  Која је основна боја знакова обавезе:
а) жута;
б) плава;
в) црвена.

2КБ

5.  Пролажење возилом поред другог возила које се  
по истом коловозу креће из супротног смјера је:
а) претицање,
б) мимоилажење,
в) обилажење.

2КБ

ШКОЛСКА 2015/2016. 
26/27.5.2016.

Т1

7.  На слици бројевима 4 и 6 означени су:
а) коловоз и саобраћајна трака;
б) саобраћајна и коловозна трака;
в) коловозна и бициклистичка трака. 3КБ

6.  Шта за возача бицикла значи овај саобраћајни знак?
а) да наилази на укрштање са споредним  

путем под правим углом;
б) да је забрањено кретање пјешака и бициклиста;
в) да наилази на укрштање путева истог значаја.

3КБ



9.  Који саобраћајни знак 
означава бициклистичку 
стазу?
а) знак обиљежен бројем 1;
б) знак обиљежен бројем 2;
в) знак обиљежен бројем 3.

3КБ

8.  Који од приказаних 
саобраћајних знакова вам 
ставља до знања да 
наилазите на пут 
са првенством пролаза?
а) знак обиљежен бројем 1;
б) знак обиљежен бројем 2; 
в) знак обиљежен бројем 3. 

3КБ

1) 2) 3)

1) 2) 3)

10. Који симбол (а, б или в) 
припада облику и боји 
приказаног саобраћајног 
знака? 
а) симбол „а“; 
б) симбол „б“;
в) симбол „в“.

3КБ

а

б

в

11. Возите бицикл, на семафору је 
упаљено зелено свјетло. 
Како ћете поступити?
а) обавезно се зауставити;
б) наставити возити лијево или десно;
в) наставити возити право. 3КБ

12. Приказани положај 
полицајца на слици, 
има исто значење као 
и свјетло на семафору 
означено бројем :
a) 1
б) 2

3КБ

1)    2)



14.  Саобраћај на раскрсници  
регулисан је:
а) саобраћајним знаковима;
б) правилима саобраћаја;
в) знацима и наредбама  

овлашћеног лица. 5КБ

16.  Возач мопеда и бицикла имају  
првенство пролаза у односу на  
возила број 1 и 2:
 а) да;
 б) не.

5КБ

13.  На путу ван насеља безбједно се 
креће пјешак:
а) обиљежен бројем 1, јер се  

креће уз лијеву ивицу коловоза;
б) обиљежен бројем 2, јер се  

креће уз десну ивицу коловоза;
в) обиљежен бројем 3, јер се  

креће површином поред пута.

5КБ

15.  Возач бицикла чини  
прекршај ако се креће: 
а) путањом 1;
б) путањом 2;
в) путањом 3.

5КБ



17.  Како ће поступити возач мопеда,  
у ситуацији на слици:
а) пропустити шинско возило,  

а затим возити прије возила број 1;
б) проћи ће први кроз раскрсницу;
в) проћи ће задњи кроз раскрсницу. 5КБ

18. Како ће поступити возач бицикла  
у ситуацији као на слици?
а) пропустити возило број 2 и  

возило број 1, па проћи 
 последњи кроз раскрсницу;

б) проћи први кроз раскрсницу;
в) пропустити возило број 2, а затим  

проћи кроз раскрсницу  
прије возила број 1. 

5КБ

20.  Којим возилима је дозвољен  
пролаз кроз раскрсницу:
а) возилима 2, 3 и 5;
б) возилима 1, 4 и 3;
в) возилима 5, 2 и 1.

5КБ

19. Редослијед проласка возила  
кроз раскрсницу је: 
а) 2 – 1 – 3;
б) 1 – 3 – 2;
в) 3 – 1 – 2.

5КБ
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