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Организована колона пјешака 
која се креће путем изван 
насеља дужна је кретати се:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Возач бицикла и мопеда не смије се кретати бициклистичком стазом, односно траком, 
брзином већом  од:

а)   15 km/h                                 б) 20 km/h                               в) 25 km/h 

Када се два возила крећу истим коловозом из супротних смјерова, једно према 
другом у сусрет и пролазе једно поред другог, та радња назива се:

а)  претицање                     б)  мимоилажење                    в)  обилажење

Шта означава црвено свјетло на семафору за пјешаке?

а) да пјешаци морају прећи улицу нормалним ходом

б) да пјешаци морају сачекати јер је забрањен прелаз

в) да пјешаци могу прећи улицу али брзо трчећи

По бициклистичкој стази смију се кретати:

а) само бицикли               б) бицикли и мопеди                 в) пјешаци

Приказани саобраћајни знак означава да је: 

а) дозвољен саобраћај за пјешаке

б) забрањен саобраћај за пјешаке

в) у близини стаза за пјешаке

Који саобраћајни знак забрањује пролазак приликом мимоилажења са возилом из 
супротног смијера:

а)  знак обиљежен  бројем 1

б)  знак обиљежен  бројем 2    

v)  знак обиљежен  бројем 3
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а) средином коловоза

б) уз лијеву ивицу коловоза у смјеру кретања

в) уз десну ивицу коловоза у смјеру кретања 
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8.

11.

12.

Који саобраћајни знак означава „Прелаз пута преко жељезничке пруге без браника 
или полубраника“?

1                       2                       3                       4

Допунска стрелица приказана на слици значи:

              
а) забрањено скретање удесно

б) дозвољено скретање удесно, при чему се 
морају пропустити возила  која долазе са лијеве 
стране као и пјешаци који прелазе коловоз 

в)  забрањен пролаз за сва возила 

Пјешаци означени на слици бројем 1 
коловоз прелазе на: 

а) правилан начин

б) неправилан начин 

9. Који симбол (а, б или в) 
не припада облику и боји 
приказаног саобраћајног 
знака?

10. Приказана ознака на коловoзу означава:

а) прелаз бициклистичке стазе преко коловоза

б) обиљежен пјешачки прелаз

в) испрекидану уздужну линију

а)  знак обиљежен  бројем 1

б)  знак обиљежен  бројем 2    

v)  знак обиљежен  бројем 3

г)  знак обиљежен  бројем 4
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У ситуацији на слици предност 
проласка има: 

а) путнички аутомобил 

б) пјешак

Да ли је возачу црвеног возила 
дозвољено полукружно окретање?

а) да

б) не

Возач мопеда преко рскрснице 
проћи ће као: 

а) прво возило

б) друго возило

в) треће возило

Редослијед проласка возила кроз 
раскрсници је:

а) 4 – 3 – 1 – 2

б) 3 – 4 – 2 – 1

в) 3 – 1 – 2 – 4 
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Редослијед проласка возила кроз 
раскрсницу је:              

а) 1 – 2 - 3

б) 2 – 1 - 3

в) 3 – 2 - 1    

Којим возилима је дозвољен пролаз 
кроз раскрсницу?

а) возилима 5 и 1

б) возилима 5, 2, 1

в) возилима 3, 4, 2 и 1

Редослијед проласка возила кроз 
раскрсницу је сљедећи: 

а)  3 – 1 – 4 – 2 

б)  1 – 2 – 3 – 4 

в)  2 – 1 – 3 – 4 

г)  1 – 3 – 2 – 4

У ситуацији на слици возач бицикла:

 

а) мора пропустити возило број 2

б) има предност проласка 
    у односу на возило број 2.


