
„ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ 2018“
КВАЛИФИКАЦИОНО ТАКМИЧЕЊЕ 

2. Организована колона пјешака креће се:
а) десном страном коловоза у смјеру кретања; 
б) лијевом страном коловоза у смјеру кретања;
в) средином коловоза.

2КБ

3.  Уздигнута или на други начин обиљежена површина која се налази на 

коловозу, и која је одређена за привремено задржавање пјешака који 

прелазе преко коловоза, или улазе у возило и излазе из возила јавног 

саобраћаја назива се:
а) саобраћајна трака;
б) тротоар;
в) пјешачко острво.

2КБ

1.  Пјешак који гура бицикл мора се кретати:

а) уз лијеву ивицу коловоза у смјеру кретања;
б) уз десну ивицу коловоза у смјеру кретања.

2КБ

4.  Прије преласка коловоза, на којем се одвија двосмјерни саобраћај, без 

обиљеженог пјешачког прелаза, пјешак мора:
а) погледати прво на лијеву страну, па затим на десну страну;
б) погледати прво на десну страну, па затим на лијеву страну;
в) није дужан гледати лијево или десно.

2КБ

5.  Пролажење возилом поред другог возила које се по истом коловозу креће 

из супротног смјера, је:
а) претицање;
б) мимоилажење;
в) скретање.

2КБ
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7.  Који од приказаних саобраћајних знакова припада знаковима изричитих 

наредби?

а) знак обиљежен бројем 1;

б) знак обиљежен бројем 2;

в) знак обиљежен бројем 3.

3КБ

6.  Шта за возача бицикла значи овај саобраћајни знак?

а) да је забрањена вожња бицикла;

б) да је забрањено кретање пјешака и бициклиста;

в) да се стазом могу кретати пјешаци и бициклисти.

3КБ

           1                                  2                                3



9. Који симбол (1, 2 или 3) припада облику 

        и боји приказаног саобраћајног знака?

а) симбол 1;   

б) симбол 2;   

в) симбол 3.

3КБ

10.  Ознака на коловозу приказана на слици, 

        обиљежена бројем 2 означава: 

а) широку испрекидану линију
б) испрекидану раздјелну линију
в) линију водиљу

3КБ

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 или десно.

3КБ

12. Приказани положај 

полицајца на слици, 

има исто значење као 

и свјетло на семафору 

означено бројем :

a) 1;

б) 2.

3КБ

8. Који од приказаних саобраћајних знакова има значење 

         „Допуштено обилажење“:

а) знак обиљежен бројем 1;

б) знак обиљежен бројем 2;

в) знак обиљежен бројем 3.

3КБ

          1                                 2                               3

1)    2)



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

16.  Редослијед проласка возила кроз раскрсницу је: 

а)  2 – 3 – 1;  

б)  3 – 1 – 2;   

в)  2 – 1 – 3.

5КБ

14.  Саобраћај на раскрсници 

регулисан је:

а) саобраћајним знаковима;

б) правилима саобраћаја;

в) знацима и наредбама 
овлашћеног лица.

5КБ

15.  Возач бицикла не чини 

прекршај ако се креће: 

а) путањом 1 и 2;

б) путањом 2 и 3;

в) путањом 1 и 3.

5КБ



17. Редослијед проласка возила 

        кроз раскрсницу је:

а) 1 – 3 – 2;

б) 2 – 3 – 1;

в) 2 – 1 – 3.

5КБ

18. Којим возилима је дозвољен 

        пролазак кроз раскрсницу: 

а) возилима 3, 4 и 1;

б) возилима 1 и 2;  

в) возилима 3, 4 и 2.

5КБ

20. Редослијед проласка возила 

        кроз раскрсницу је:

а) 3 – 1 – 2 – 4 – 5;
  
б) 2 – 4  – 5 – 1 – 3; 
 
в) 1 – 4  – 3 – 2 – 5.

5КБ

19. Редослијед проласка возила 

        кроз раскрсницу је:  

а) 2 – 3 – 1;  

б) 1 – 3 – 2; 

в) 3 – 2 – 1.

5КБ


