1 2 . Т Е О Р И Ј С КО О Б Ј А ШЊЕЊЕ РАДЊИ
В О З ИЛ О М У САО Б РАЋ АЈУ НА ПУТУ
И П О С Т УП А Њ Е ВОЗАЧА
У САО Б РА Ћ А Ј У НА ПУТУ
12.1 ИЗВОЂЕЊЕ РАДЊИ ВОЗИЛОМ У
САОБРАЋАЈУ НА ПУТУ
12.1.1 Провера исправности возила
Провера исправности возила од стране возача се обавља:
– периодично и
– свакодневно.
12.1.1.1 Периодична провера исправности возила
Периодичну проверу исправности возила возач обавља недељно,
месечно, односно након дуже паузе у употреби возила.
1. Недељна провера исправности обухвата:
– исправност уређаја за осветљавање пута, означавање возила, сигналних уређаја и регистарских таблица;
– исправност брисача и перача ветробранских стакала са контролом количине течности за прање ветробрана;
– исправност пнеуматика;
– нивоа уља у мотору и у систему за хлађење мотора;
– општи визуелни преглед мотора и возила у целини.
Исти обим провере исправности возач обавља и у случају да је возило користио други возач без обзира на протекло време, односно приликом употребе возила које до тада возач није возио.
2. Месечна провера исправности возила
Месечну проверу исправности, поред провере предвиђене у оквиру
недељне провере, возач обавља и:
– мерење притиска и дубине шара на пнеуматицима, укључујући и
резервни точак;
– проверу обавезне опреме за возило и
– проверу зимске опреме у зимском периоду.
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Месечна провера исправности се обавља и у случајевима када постоји већа пауза у употреби возила, пре наредне употребе возила, односно када се први пут користи возило.
3. Дневна провера исправности возила
Дневна провера исправности обухвата проверу исправности возила
осматрањем возила приликом приласка возилу и обиласком око возила.
Овом провером се проверавају следећи уређаји и делови возила:
– визуелни преглед лампи уређаја за осветљавање пута, означавање возила и давање сигнала;
Проверава се целовитост и чистоћа сваке лампе. Ако су лампе
оштећене, свратити у први сервис и отклонити квар. У случају
запрљаности, обрисати их.
– визуелни преглед ветробранских стакала и брисача;
Проверава се целовитост ветробранских стакала и метлица
брисача. Поред целовитости проверити и чистоћу. У случају да
су ови уређаји запрљани, обрисати их.
– визуелни преглед спољних возачких огледала;
Проверава се целовитост спољних возачких огледала. Поред целовитости проверити и чистоћу. У случају да су спољна возачака огледала запрљана, обрисати их.
– визуелни преглед регистарских таблица;
Поред целовитости проверити и чистоћу. У случају да су регистарске таблице запрљане, обрисати их.
– визуелни преглед пнеуматика (гума);
Проверава се опште стање пнеуматика, евентуална оштећења,
као и притисак пнеуматика визуелном методом. Визуелни метод
подразумева поређење тренутног изгледа пнеуматика са упамћеним изгледом (изгледом непосредно након провере са мерачем
притиска). Ако се посумња у неисправност пнеуматика, обратити се првом вулканизеру или проверити притисак на првој бензинској пумпи или сервису.

Провера исправности возила се обавља и након уласка у возило,
односно приликом вожње. Провера се обавља тако што се осматрају
све контролне лампе возила, проверава одзив возила прилком употребе
одређеног уређаја (кочница, точак управљача, број откуцаја показивача
правца, рад брисача и перача ветробрана и сл.). Исправност се проверава и ослушкивањем возила за време кретања, као и чулом мириса
откривајући непожељне мирисе (мирис паљевине и сл).
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12.1.2 Улазак у возило
Улазак у возило, као и излазак из возила, многи возачи сматрају безопасном радњом и при томе не обраћају пажњу на остале учеснике у
саобраћају. Ова радња, као и све друге, носи у себи одређени елеменат
безбедности и зато заслужује одређену пажњу.
Улазак у возило подразумева одређен редослед понашања и то:
1. осматрати остале учеснике у саобраћају, донети одлуку;
Возач нарочито осматра возила која ће у наредном тренутку
проћи поред његовог возила. На основу осматрања доноси одлуку
да може без опасности и ометања осталих учесника у саобраћају
прићи возилу и отворити возачка врата.
2. прићи возилу са стране возачких врата, поново осмотрити саобраћај;
3. отворити врата и ући у возило;
4. затворити врата.
Радња уласка је окончана.

12.1.3 Излазак из возила
Као код уласка, тако и код изласка из возила треба поступити на
следећи начин:
1. откопчати сигурносни појас;
2. осматрaти остале учеснике у саобраћају, донети одлуку;
Возач гледа кроз предње ветробранско стакло возила која долазе из супротног смера, затим преко возачких огледала и погледом
преко левог рамена, а нарочито обраћа пажњу на возила и пешаке
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који ће у наредном тренутку вршити обилажење његовог возила.
На основу осматрања доноси одлуку да може без опасности и
ометања осталих учесника у саобраћају отворити возачка врата.
поново осмотрити саобраћај, отворити врата и изаћи из возила;
затворити врата и обезбедити возило од неовлашћене употребе.

Радња изласка је окончана.
Улазак и излазак путника је истоветан као и за возача.
12.1.4 Упознавање возила
Кандидат за возача се налази на возачком седишту, а инструктор вожње на месту сувозача. Инструктор вожње показује кандидату за возача
контролну таблу, возачка огледала и команде, објашњавајући чему служе и како се користе.

Треба нагласити важност свих црвених лампи и звучних сиганала
који се појављују у току вожње, а последица су неког квара на возилу,
пропуста или грешке у вожњи.
На пример, код неких возила укључују се црвена лампа и звучни
сигнал уколико се возило покрене док је активирана ручна кочница.
Осим оваквих звучних сигнала, постоје и они који су последица квара
на возилу. У случају да засветли црвена лампа, треба отклонити пропуст или грешку у вожњи (нпр. везати сигурносни појас или затворити
сва врата), а у случају да је настао неки квар, возило треба зауставити,
отклонити квар или затражити помоћ стручног лица.
Постоје и лампе других боја (жута, плава и сл.), које обавештавају
и/или упозоравају возаче на одређено стање неког од уређаја.
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Следеће команде треба посебно објаснити:
 Контакт брава и контакт кључ
Контакт брава је главни уређај за повезивање свих електричних
уређаја и мотора са батеријом (акумулатором). Контакт брава је главни
прекидач и по правилу се активира контакт кључем, код новијих возила
може се активирати и на други начин (нпр. даљинском командом или
картицом). Сви електрични уређаји имају и своје посебне прекидаче.
Постоје и различите блокаде активирања контакт браве (нпр. због присуства паре алкохола или изостанка неке радње).
Постоје и неки електрични уређаји који се могу активирати и у случају да контакт брава није активирана. То су светла за означавање возила, уређај за активирање свих показивача, централна брава за закључавање возила, радио-уређаји и сл.
 Точак управљача
Систем за управљање возилом се активира и покреће помоћу точка управљача. Ако се жели померање, односно скретање возила улево,
тада се точак управљача окреће улево, односно супротно казаљци на
сату и обрнуто. За кретање по правцу точак управљача се држи рукама
тако да је лева рука на 10 сати, а десна на 2 сата. О окретању точка управљача, односно одржавању правца кретања, биће више речи касније.
 Ручица показивача правца
На сваком возилу ручица показивача правца се налази надохват руке
(леве или десне), која се налази на точку управљача. Показивачи правца
се укључују у смеру у коме се окреће точак управљача: леви показивач
се укључује у смеру у коме ће се окретати точак управљача за кретање
возила улево, а десни у смеру у коме ће се окретати точак управљача за
кретање удесно. Примера ради, ако се ручица показивача налази са леве
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стране, леви показивач се укључује на доле, што је и смер окретања
точка управљача и руке за кретање улево, а десни на горе, што је смер
кретања точка управљача и руке за кретање возила удесно. Показивач
се укључује померањем руке по точку управљача тако да шака клизи по
точку управљача (без померања точка управљача), док опружени прсти
померају ручицу у жељеном смеру. Ово би требало увежбавати тако да
се због укључивања показивача правца не покреће точак управљача.
Рука мора да клизи по точку управљача.

и ваздуха), односно погонског горива у мотор. Притиском на папучу
повећава се доток смеше, односно погонског горива у мотор, тиме се
повећава снага мотора, односно повећава број обртаја, а попуштањем
се смањује доток смеше, односно погонског горива, што смањује снагу
и број обртаја мотора.
Док притиска папучу гаса, кандидат за возача мора да ослушкује
рад мотора да би осетио реакцију мотора на притискање и попуштање
папуче гаса.
Код возила са електричним погонским мотором, папучом гаса се активира електрични уређај за повећање - смањење снаге, односно броја
обртаја мотора.

 Ручица светла
Светла за означавање возила и осветљавање пута укључују се прекидачем. Он може да се налази на предњој конзоли возила или на самој
ручици за избор великог, односно обореног светла. Када се код неких
новијих возила укључи мотор, аутоматски се укључују и светла. Промена, односно прелазак са великог светла на оборено светло и обрнуто,
обавља се помоћу ручице која се налази поред точка управљача.
Точак управљача не сме да се помера као последица активирања ручице светла!
 Ручица брисача и перача ветробрана
Ручица брисача се најчешће налази поред точка управљача са десне
стране. Перач ветробрана се по правилу укључује истом ручицом. На
истој или посебној ручици налазе се и брисач и перач задњег ветробрана. Код неких новијих возила брисачи и перач ветробрана се укључују аутоматски по команди сензора који реагују на спољне атмосферске
прилике.
Точак управљача не сме да се помера као последица активирања ручице брисача!
 Папуча гаса
Папуча гаса се активира десном
ногом (јастуче десне ноге се налази
или на папучи гаса, или на папучи
радне кочнице). Папуча гаса је команда за повећање, односно смањење броја обртаја мотора. Код мотора са унутрашњим сагоревањем
регулише се доток смеше (горива
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 Папуча радне (ножне) кочнице
Папуча радне кочнице активира се јастуком стопала десне ноге (десна нога је или на папучи радне кочнице, или на папучи гаса). Притиском папуче кочнице активира се кочиони уређај, који трењем успорава окретање точкова. Притиском папуче кочнице се смањује брзина
кретања и зауставља возило. Папуча радне кочнице се притиска према
потреби. Ако је брзина недовољно смањена, папуча се притиска јаче.
Ако је смањење брзине веће од жељеног (потребног), папуча се благо
попушта. Нагло и снажно притискање папуче кочнице изазива нагло
заустављање возила, што може бити опасно у саобраћају. Зато би нагла
заустављања требало избегавати, осим у случају непосредне опасности
на путу.
 Папуча квачила
Папуча квачила се активира јастуком стопала леве ноге. Лева нога
се налази на папучи квачила или на поду, лево од папуче квачила. Левом
ногом се према потреби притиска папуча квачила. Притиском папуче
активира се квачило и тако се раздваја мењач од мотора. Овим раздвајањем прекида се пренос снаге са мотора на мењач, који је повезан са
погонским точковима. Папуча квачила се притиска одједном и до краја.
Ако је мењач у празном ходу, а мотор ради, папучу можемо пустити до
краја благим отпуштањем. Употреба квачила биће детаљније објашњена касније.
Возила са аутоматским мењачем немају посебно (класично) квачило
(функцију квачила преузима аутоматски мењач), и самим тим немају ни
папучу квачила.
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 Ручица мењача
Ручицa мењача служи за активирање мењача, односно избор одговарајућег степена преноса. Израз „степен преноса“ подразумева одређени
пар зупчаника мењача преко којих се врши пренос снаге мотора на погонске точкове. Мануелни мењач најчешће има 4 или 5 (код новијих
возила и 6) степена преноса за вожњу унапред и један степен за вожњу
уназад. Овде није употребљен у народу усвојен израз „брзина“, који, у

ствари, означава пређени пут у јединици времена. Брзина возила се
може мењати и без промене степена преноса, у одређеном распону у
сваком степену преноса. Значи, у обуци, наредба о повећању или смањењу брзине не значи и обавезну промену степена преноса.
Ручица мењача често причињава озбиљне потешкоће кандидату за возача у фази обуке, што је
последица погрешне обуке на полигону. Грешка је у покушају кандидата за возача да научи распоред степена преноса, односно ход
и положај ручице мењача гледајући очима (чулом вида) у ручицу
мењача. Зашто кандидат за возача не сме да гледа у ручицу мењача када
мења степен преноса? Први и најважнији разлог је потреба да се чулом
вида осматра пут и ближа околина пута, како би се на време уочили сви
учесници у саобраћају и саобраћајна сигнализација. Други разлог је потреба да се ход ручице мењача научи руком, тј. чулом додира, јер је ход
ручице скривен, те као такав невидљив за чуло вида - око. Чуло вида је
најважније и најјаче чуло, те као такво омета чуло додира. Ход ручице
мењача за активирање сваког степена преноса треба научити чулом додира - руком, не гледајући у ручицу мењача (да бисмо искључили чуло
вида). Кандидат за возача мора осетити руком када је ручица активирала сваки од степена преноса, или се налази у нултом положају када је
мењач у празном ходу.
Како кандидат за возача
треба да рукује ручицом мењача, показаће се на примеру
„Фолксвагенових“ возила типа:
„поло“ или „голф“ (распоред
степена преноса код ових возила је исти). Нулти положај ручице мењача је између трећег и
четвртог степена преноса. Како
утврдити да је ручица мењача у нултом положају? Ручицу мењача треба
гурнути напред до краја. Добиће се први, трећи или пети степен преноса (ручица не може даље напред). Утврдити пробом колико се ручица
може померати лево-десно, затим благо повући ручицу мењача уназад
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Паркирна кочница се активира када је возило заустављено, односно паркирано, повлачењем ручице до краја. Ако се ручица не повуче
до краја, возило се може само покренути (због нагиба пута или јаког
ветра). Са друге стране, ако ручица није повучена до краја, може се заборавити отпуштање кочнице и возило се може покренути (а возачи без
искуства чак и возити возило), при недовољно активираној кочници.
Кретање возилом уз делимично активирану кочницу може проузроковати квар кочница и других уређаја.
Ручица се отпушта тако што се прво још мало подигне на горе како
би се лакше притисло дугме за отпуштање стопера ручице кочнице, а
након тога се ручица спушта у доњи положај, задржавајући дугме стопера. Код неких возила паркирна кочница има папучу, те се активира
ногом. Због начина активирања паркирну кочницу називамо ручном
кочницом.
 Ручица помоћне кочнице
Помоћна кочница служи само за прво заустављање возила, након
квара радне кочнице. Најчешће, функцију помоћне кочнице врши паркирна кочница.
Помоћна кочница се користи и за покретање возила на успону.
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и осетити руком (чулом додира), да се нешто десило (померио се зупчаник мењача). Ручица мењача у новом положају може се лако померати
улево и удесно у ширем подручју. Када пустите ручицу, она је сада сигурно у нултом положају. За активирање првог степена преноса повући
ручицу ка себи, благо до граничника, а затим уз граничник гурати ручицу напред. Тада ће се осетити да је активиран мењач и да ручица не
може више напред - то је сигурно први степен преноса. Очи су све време усмерене ка спољашности возила. Не треба гледати ручицу мењача!
Из првог у други степен преноса ручицу треба повући благо ка себи уз
граничник и назад до краја. Из другог у трећи избацити из другог благим покретом напред, затим попустити ручицу. Ручица ће заузети нулти
положај. Благим покретом гурнути ручицу напред, сада је активиран
трећи степен преноса. Из трећег у четврти ручицу вући равно назад
преко нултог положаја. За прелазак из четвртог у пети степен преноса,
ручицу мењача лагано гурнути напред у нулти положај, померити је
благо десно до граничника, а затим гурати ручицу напред уз граничник.
Степен за вожњу уназад активира се тако што се ручица из нултог положаја притиска на доле, затим повлачи ка себи до граничника, а
онда гура напред. Код неких возила степен за вожњу уназад налази се
на другом месту.
И код возила са аутоматским мењачем постоји ручица мењача. Са
овом ручицом се бира режим рада аутоматског мењача. Рад са оваквом
ручицом је много једноставнији и овде неће бити говора о детаљима.
12.1.5 Подешавање возила
Безбедно учешће у саобраћају са возилом умногоме зависи од добро
подешеног седишта и других елемената који омогућавају успешно
управљање возилом.
Приликом подешавања возила:
 активирана је паркирна кочница,
 мењач је у првом степену преноса или у степену за вожњу уназад.
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1.

2.
3.

подесити возачко седиште по висини и удаљености од точка управљача тако да кандидат за возача може да притисне папучу квачила до краја, а да му лева нога остане благо повијена у колену;
подесити наслон седишта за нормалан седећи положај, а наслон
главе тако да буде у висини потиљка главе.
подесити возачка огледала;

Унутрашње огледало се подешава тако да возач погледом, без померања главе, може лако да види простор иза себе (подједнако лево и
десно), кроз задње ветробранско стакло. Спољашња огледала се подешавају тако да возач благим покретом главе види део простора поред
и иза возила. Добро подешеним огледалима није могуће остварити
потпун преглед простора иза и са стране возила. Наиме, увек постоје
тзв. „мртви углови“, па је неопходно приликом осматрања иза возила
погледати преко рамена лево и/или десно.

4.
5.

подесити точак управљача по висини и дубини;
везати сигурносни појас.

Овако подешено возило омогућава сигурно и безбедно учешће у саобраћају.

Када су испуњени ови услови,
приступа се подешавању возила и
то на следећи начин:
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12.1.6 Стартовање мотора
Стартовање мотора се може вршити на више начина:
 контакт кључем,
 картицом,
 тастером и
 аутоматско стартовање мотора након његовог аутоматског искључења.
Овде ће бити објашњено стартовање мотора контакт кључем.
Постоје два случаја стартовања моторa:
– стартовање хладног и
– стартовање загрејаног мотора.
12.1.6.1 Стартовање хладног мотора
Стартовање хладног мотора захтева активирање чока (ако није
аутоматски), односно чекање да грејачи загреју цилиндре код дизел
мотора.

1. Радни положај остварен контакт

2. Укључење - искључење
електропокретача

3. Враћање у нулти
положај - искључено

Пре стартовања мотора подесити возило за безбедно управљање и:
– ручна кочница је активирана;
– мењач је у празном ходу.
Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају како би се
стекла навика осматрања!
1.

активирати чок помоћу ручице (ако није аутоматски) и притиснути
папучу квачила до краја;
Притиском на папучу квачила возило се обезбеђује од нежељеног
покретања (у случају да је мењач остао активиран у неком од
степена преноса) и олакшава рад електропокретачу (зато што
тада не окреће ниједан сноп зупчаника у мењачу). Ово је посеб364
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2.

3.

4.

но важно код хладног мотора, јер се сноп зупчаника окреће у густом уљу, што представља непотребно, а озбиљно оптерећење
за електропокретач.
остварити контакт мотора са струјним колом. Окретањем кључа контакт браве у смеру казаљке на сату, укључују се контролне лампе;
Ако је реч о дизел мотору, треба сачекати да грејачи загреју коморе цилиндра (да се угаси контролна лампа грејача), пре активирања електропокретача.
активирати електропокретач окретањем кључа контакт браве настављајући у истом смеру, чулом слуха контролисати рад електропокретача, констатовати да је мотор стартовао;
када је мотор стартовао, пустити кључ контакт браве, утврдити да
је мењач у празном ходу и полако отпуштати папучу квачила.
Радња стартовања мотора је окончана.

Ако мотор не стартује за пет до десет секунди, поступак треба
прекинути, а затим поновити након двадесетак секунди. Минут-два
после стартовања мотора ручицу чока треба вратити у нулти положај.
Мотор треба загревати око 2 - 3 минута у месту. Загревање је посебно
важно код дизел мотора.
Код првих извођења радње сви кораци се посебно наглашавају и
обављају одвојено. Касније, са увежбавањем, ови кораци ће се спајати у
јединствене целине, тако да ће код увежбаних кандидата за возача бити
нејасно дефинисане границе између ових корака.
Мотор се искључује окретањем кључа контакт браве у супротном
смеру, односно прекидањем контакта мотора са струјним колом.
12.1.6.2 Стартовање загрејаног мотора
Код загрејаног мотора није неопходно активирати чок, а код дизел
мотора не мора се чекати загревање цилиндaра мотора. Остали кораци
су једнаки.
365
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12.1.7 Рад са квачилом
Покретање возила са места и бестрзајна промена степена преноса у
току вожње, омогућена је уређајем возила које се назива квачило.
Квачило је уређај који остварује везу између мотора и мењача, омогућава бестрзајно покретање возила и промену степена преноса.
На скици је приказана суштина рада квачила. Плоча која је везана за мотор носи снагу мотора и
обрће се обртном брзином мотора.
Друга плоча је везана за мењач.
Када су ове плоче раздвојене, снага мотора (а самим тим ни обртаји), се не преносе на мењач и зупчаници мењача мирују док је возило у стању мировања. Примицањем и
наслањањем једне на другу плочу, трењем се снага и обртаји преносе са
мотора на мењач. На почетку, због проклизавања, преноси се само део
снаге и плоча везана за мењач почиње да се окреће, али мањом обртном брзином. Повећањем притиска једне плоче на другу, повећава се
сила трења и све више смањује проклизавање. При довољном повећању
силе притиска једне плоче на другу, долази до потпуног преноса снаге
и обртне брзине мотора на мењач.
Рад квачила може се пластично објаснити помоћу дланова руку да
би се осетио ефекат силе трења. Наиме, треба полако притискати један
длан на други и истовремено покушавати једну руку обртати, а другу
задржавати. Осетиће се да рука која се обрће, силом трења, почиње да
обрће другу руку, као што то раде плоче са скице. То је принцип рада
квачила.

Притиснута папуча квачила стиска потисне опруге квачила и ослобађа
ламелу. Пренос снаге и обртаја мотора не постоји. Када је отпуштена
папуча квачила, плоче су спојене и мењач и мотор везани преко квачила. Ламела преко спојничке осовине преноси снагу и обртну брзину на
мењач, а мењач је преносним механизмом повезан са точковима. На
овај начин се снага и обртна брзина мотора, посредством квачила и мењача, преноси на погонске точкове возила.
Притиском папуче квачила (која је у кабини надохват леве ноге возача), одмичу се плоче и тако мотор раздваја од мењача. Тада је могуће
активирати мењач, покренути возило без трзаја (постепеним попуштањем папуче квачила) и мењати степене преноса.
Квачило може бити у три основна стања:
– спојено - папуча квачила је отпуштена и остварена је веза између
мотора и мењача;
– одвојено - папуча квачила је притиснута до краја, мотор је одвојен од мењача и омогућава промену степена преноса;
– „пола квачила“ - папуча квачила негде око половине хода, ламела
делимично стиснута, проклизава између замајца и потисне плоче, остварен је делимичан пренос снаге мотора на мењач, чиме
је омогућена функција квачила за бестрзајно покретање возила.
„Пола квачила“ се користи и за кретање брзинама мањим од минималне за неки степен преноса, најчешће први или други, као и
степен за вожњу уназад, и тако се омогућава веома споро кретање
возила.
Прва два стања квачила су врло једноставна и лако се уче, док је стање „пола квачила“ сложено и захтева додатна објашњења инструктора
вожње.

Квачило се налази на замајцу мотора (1). Основни делови су: потисна плоча са опругама (2), ламела (3) и спојничка осовина мењача (4).

12.1.8 Постизање „пола квачила“ и враћање возила у неоптерећено стање
Постоји више теорија о постизању „пола квачила”. Овде ће бити
изложен један од најсигурнијих начина. Пре почетка радње морају бити
испуњени следећи услови:
 мотор ради,
 ручна кочница је активирана,
 папуча квачила стиснута до краја и
 мењач је у првом степену преноса.
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Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају како би се
стекла навика осматрања!

12.1.9 Полазак са места на равном путу и заустављање возила
Покретање возила са места је озбиљна радња. Покретање возила се
обрађује у две фазе:
– прва фаза је поступно покретање возила са употребом ручне кочнице;
– друга фаза је покретање возила без употребе ручне кочнице.

благо и мало повећати број обртаја мотора (притиском папуче
гаса) и папучу гаса одржавати у истом положају (не мењати број
обртаја);
полако попуштати папучу квачила и обратити пажњу на рад мотора (слушати мотор);
Уочити тренутак кад потисна плоча додирне ламелу и почне да
је притиска. Тада се остварује делимичан пренос снаге мотора на
мењач, мотор мења звук због оптерећења и смањења броја обртаја, а возило почиње да подрхтава.
мотор се утишава, возило подрхтава, папучу квачила држати у тој
позицији две до три секунде, то је „пола квачила“;
Ламела проклизава између замајца и потисне плоче и путем трења преноси део снаге мотора. Ако попустимо ручну кочницу, возило ће полако кренути напред. Ако притиснемо папучу квачила,
ослободићемо ламелу и мотор ће се вратити на слободан рад без
оптерећења.
притиснути папучу квачила, мотор се враћа у неоптерећено стање,
смањити гас;
ставити мењач у празан ход, пустити папучу квачила.
Проналажање “пола квачила” је окончано.

12.1.9.1 Поступно покретање возила на равном путу са употребом
ручне кочнице
Ова фаза подразумева строго придржавање свих предвиђених
корака.
Возило је подешено за лагодно и успешно управљање:
 мотор је искључен,
 ручна кочница активирана,
 мењач је у празном ходу (нулти положај ручице мењача).
Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају како би се
стекла навика осматрања!
1.

2.
3.
4.

При првим извођењима радње треба посебно наглашавати сваки корак са потребним временским интервалима. Временске интервале између појединачних корака смањивати на разумну меру.

5.

стартовати мотор (подразумева радњу стартовања мотора, папуча квачила је стиснута до краја), активирати мењач у први степен
преноса, осматрати пут и учеснике у саобраћају;
наћи „пола квачила“ (подразумева целу радњу проналажења „пола
квачила“);
поново осмотрити учеснике у саобраћају, спустити ручну кочницу,
возило је покренуто, прећи пар метара, пустити квачило до краја;
након двадесетак метара смањити гас, лагано стиснути папучу
радне кочнице (мало и веома меко), притиснути папучу квачила до
краја. (Ако кандидат није у могућности да на овај начин употреби
кочницу, прва заустављања треба да обави инструктор са дуплом
командом);
вoзило се зауставља.
Успешно је изведена радња кретања и заустављања.
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Ову радњу понављати до потпуног увежбавања, стицања умећа. Некад је пожељно да инструктор вожње помаже кандидату за возача при
одржавању правца како му точак управљача не би одузимао пажњу.

Први део првог корака подразумева увежбану целу радњу „стартовања мотора“. Други корак обухвата увежбану радњу „пола квачила“.
Трећи корак подразумева да ће се након покретања возило кретати до
двадесетак метара пре него што се пређе на четврти корак. Возило се
зауставља веома благим притиском радне кочнице.
Приликом увежбавања није неопходно сваки пут поново стартовати
мотор (тако се само искључује део првог корака, а остали кораци остају
непромењени).
Најједноставнији начин савладавања ове радње је да кандидат за
возача сваки пут покреће возило тако што најпре нађе „пола квачила“
и држи папучу квачила у том положају, док возило не пређе неколико
метара. При томе не би требало да помера папучу гаса. После неколико
метара попушта квачило полако до краја и може лагано да повећава
гас. Вожња на „пола квачила“ сваки наредни пут траје краће, док се не
постигне почетно умеће, да кандидат за возача покреће возило са места
без опасности да прекине рад мотора.
12.1.9.2 Покретање возила на равном путу без употребе ручне
кочнице
Друга фаза следи након што се увежба поступно покретање возила
тако што се неки кораци елиминишу, а неки спајају или убрзавају.
У пракси се на равном путу возило покреће без употребе ручне кочнице.
Циљ увежбавања је да се при вежбању на равном путу без уздужног
нагиба искључе први део првог и трећег корака (стартовање мотора и
употреба ручне кочнице). Други корак („пола квачила“), треба да траје
што је могуће краће, тако да се дође у фазу да се истовремено повећава
гас и попушта квачило, а да возило већ у наредном тренутку (одмах)
крене са места.
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12.1.10 Покретање возила на путу са уздужним нагибом
Возило заустављено радном кочницом на путу са уздужним нагибом.
Возило треба покренути уз нагиб вожњом унапред на следећи начин:
Радна кочница је и даље активирана:
1. активирати ручну кочницу до краја, лагано попуштати радну кочницу, погледом у страну закључити да возило стоји;
2. активирати мењач у први степен преноса, осматрати пут;
3. пронаћи „пола квачила“ са мало више гаса због успона, донети
одлуку за кретање;
4. поново осмотрити пут и учеснике у саобрћају, спуштати ручну
кочницу;
5. вoзило је кренуло, наставити кретање.
Радња покретања возила на уздужном нагибу је завршена.

Код извођења ове радње може се десити да возило не крене одмах
унапред, већ да крене уназад, стоји у месту или се угаси мотор. Ако је
возило кренуло уназад, треба га зауставити ручном или радном кочницом. Цео поступак поновити. У случају да возило стоји у месту, папучу
квачила лагано попустити још мало и мало повећати притисак на папучу гаса. У случају да је возило кренуло унапред, задржати папучу квачила у истом положају не померајући папучу гаса још неко време. Кад
возило потпуно крене, попустити квачило до краја. У случају гашења
мотора, поновити цео поступак. Тиме је окончана радња кретања на
путу са уздужним нагибом.
Поступак покретања возила уназад уз нагиб је истоветан са поступком покретања возла унапред уз нагиб, с том разликом што се ручица
мењача поставља у положај за вожњу уназад.
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Поступак покретања возила низ нагиб је истоветан са поступком
покретања возила на равном путу, с тим што је корак тражења „пола
квачила“ једноставнији и краћи.
12.2 ПОСТУПАЊЕ ВОЗАЧА
12.2.1 Поступак при наиласку и проласку кроз раскрсницу
12.2.1.1 Раскрсница путева исте важности
Како се препознаје раскрсница путева исте важности? Најлакше се
препознаје када испред раскрснице постоји саобраћајни знак опасности Укрштање путева исте важности. Ако нема овог знака, а не постоји саобраћајни знак обавештења Пут са првенством пролаза нити
постоје знакови изричите наредбе Укрштање са путем са првенством
пролаза или Обавезно заустављање, тада треба очекивати да се прилази раскрсници путева исте важности. Ако се погледом улево и удесно
на бочне путеве уочи наличје саобраћајних знакова Укрштање са путем са првенством пролаза или Обавезно зауставаљање, тада се не
ради о раскрсници путева исте важности, него се у раскрсницу долази
путем са првенством пролаза. Једино ова два знака се могу препознати
са наличја, јер имају јединствен облик.

Tеоријско објашњење радњи возилом у саобраћају на путу и поступање возача у саобраћају на путу

2. прилагођавати брзину кретања и обавестити учеснике у саобраћају у случају намере скретања;
3. извршити престројавање;
4. осмотрити бочни пут и учеснике у саобраћају на раскрсници и
бочним путевима. Kоначна потврда да је реч о раскрсници путева исте важности je aкo нема саобраћајних знакова Обавезно
заустављање и Укрштање са путем са првенством пролаза на
путу којим се креће, као ни на бочном путу, који се лако уочавају
са наличја;
5. још једном осмотрити учеснике у саобраћају ради коначне потврде, донети одлуку кога треба пропустити на основу права о
првенству пролаза посебних возила, шинских возила и правила о
првенству пролаза.
Овим је завршена фаза припреме за улазак у раскрсницу.

1. фаза: Припрема за пролазак кроз раскрсницу
Возило се приближава раскрсници:
1. осмотрити саобраћајну сигнализацију на раскрсници и закључити да је реч о раскрсници путева исте важности;

Возила која се налазе ближе раскрсници лако се уочавају, али треба
уочити и остала возила, нарочито она која имају првенство пролаза, а
која ће пристићи у раскрсницу у исто
време када и возило којим се управља. За уочавање ових возила значајна је линија прегледности. То је место са кога се са сигурношћу могу
уочити сви учесници у саобраћају
који могу утицати на безбедност проласка кроз раскрсницу. Линија прегледности је место на путу са којег се лако могу уочити и учесници у
саобраћају који су на бочном путу на таквој удаљености да ће пре, односно у исто време пристићи у раскрсницу.
Прва фаза мора бити завршена пре него што се наиђе на обележени
пешачки прелаз, односно пре него што се уђе у раскрсницу.
У првој фази су донете одлуке кога све треба пропустити, а пре кога
треба проћи кроз раскрсницу. Следи друга фаза.
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Пролазак кроз сваку раскрсницу је сложен и опасан поступак. Пролазак кроз раскрсницу без промене правца кретања (право) и скретањем се обрађује у оквиру ове теме. Због сложености поступак проласка
кроз раскрсницу се обрађује у две фазе, и то:
1. фаза: припрема за пролазак,
2. фаза: пролазак кроз раскрсницу.
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Прво увежбавати проласке кроз раскрсницу са скретањем удесно
јер је то најлакши случај, затим следи пролазак право и тек на крају
пролазак кроз раскрсницу скретањем улево.

– скретање улево са споредног на пут са првенством пролаза;
– пролазак кроз раскрсницу пружања пута са првенством пролаза из
свих праваца са скретањем и проласком право кроз раскрсницу.
Саобраћајни знакови Обавезно заустављање и Укрштање са путем
са првенством пролаза изражавају исте обавезе по основу првенства
пролаза, а разликују се по поступку при проласку кроз раскрсницу.
Саобраћајни знак Обавезно заустављање се поставља на раскрсници са лошом (закаснелом) прегледношћу, где се линија прегледности
налази врло близу коловоза попречног (главног) пута. Возач са споредног пута нема могућности да, крећући се према раскрсници, са већег
растојања види возила по главном путу. Да би својим возилом безбедно
ушао на пут са првенством пролаза, возач мора зауставити своје возило на линији прегледности и добро осмотрити пут. Кад се стекну сви
потребни услови, безбедно ући на раскрсницу и наставити кретање у
жељеном правцу.
Саобраћајни знак Укрштање
са путем са првенством пролаза
се поставља на споредне путеве
са добром (раном) прегледношћу.
Возач возила има простора и времена да сагледа пут са првенством
пролаза и донесе праву одлуку
о безбедном проласку кроз раскрсницу. Возач својим возилом
може проћи без заустављања ако нема других учесника у саобраћају
које мора пропустити. Возач ће на време зауставити своје возило ако
има возила по путу са првенством пролаза која мора пропустити, односно других учесника у саобраћају.
Пример: Оба возача морају пропустити мотоцикл по путу са првенством пролаза. Возач црвеног возила на раскрсници скреће улево
и обавезан је уступити првенство пролаза плавом возилу јер то возило
долази из супротног смера и не мења правац кретања, применом правила десне стране.

2. фаза: Пролазак кроз раскрсницу
Возило се налази испред пешачког прелаза на раскрсници, односно
на линији прегледности.
Возач је донео одлуку које учеснике у саобраћају мора пропустити
на раскрсници:
1. пропустити пешаке и бициклисте;
2. пропустити возила под пратњом, возила са првенством пролаза,
трамвај и возила која долазе са десне стране, а секу путању кретања возила којим се управља;
3. проћи тачно утврђеном путањом;
4. пропустити бициклисте и пешаке при изласку из раскрснице.
Овим је радња завршена, следе оцена и анализа.

На раскрсницама путева исте важности треба обратити посебну пажњу на возила под пратњом, возила са првенством пролаза и на трамвај. Ова возила имају првенство пролаза у односу на остала возила без
обзира са које стране долазила.
12.2.1.2 Раскрсница регулисана саобраћајним знаковима
Поступак проласка кроз раскрсницу је исти са проласком кроз раскрсницу регулисану правилом првенства пролаза у свим корацима осим
код утврђивања првенства пролаза.
Према начину извођења и обавезама возача при проласку кроз раскрсницу регулисану саобраћајним знаковима, разликују се следећи случајеви (од најједноставнијег до најсложенијег):
– скретање удесно са пута са првенством пролаза;
– пролазак право задржавајући се на путу са првенством пролаза;
– скретање улево са пута са првенством пролаза;
– скретање десно са споредног на пут са првенством пролаза;
– пролазак право споредним путем;
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12.2.1.3 Раскрсница регулисана светлосним саобраћајним знаковима
Поступак проласка кроз раскрсницу је исти у свим корацима као и
код раскрснице путева исте важности и раскрснице регулисане саобраћајним знаковима, осим код утврђивања првенства пролаза.
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Возач возила који на уласку у раскрсницу види зелено светло у
облику круга, има слободан пролаз уз поштовање правила о првенству
пролаза.
Возачи возила који на уласку у раскрсницу виде црвено светло у
облику круга, имају забрањен пролаз кроз раскрсницу.
Пример: Слободан пролаз имају
сва путничка возила и пешаци који
се крећу по правцу који је означен
зеленим светлом. Обавеза возача
који скрећу на раскрсници је да пропусте пешаке који прелазе преко бочног пута на који они наилазе. Возач
љубичастог возила на раскрсници
скреће улево и мора пропустити возило из супротног смера које скреће
удесно, на основу правила о првенству пролаза (правило десне стране).
Забрањен пролаз је за теретно возило и пешаке који желе да пређу
коловоз по правцу који је означен црвеним светлом.
Возачи возила који на раскрсници виде црвено светло у облику круга и додатно зелено у облику стрелице, имају условно право проласка
кроз раскрсницу.
Пример: Возачи плавог и зеленог
путничког возила имају зелено светло, што значи слободан пролаз и
могу слободно да прођу кроз раскрсницу. Возач браон возила има црвено светло и додатну стрелицу зелене
боје за право. Он може проћи кроз
раскрсницу након проласка плавог
возила, не чекајући промену знака на семафору.
Пример: На овој раскрсници слободан пролаз имају зелено и браон
возило и пешак који прелази коловоз
у истом правцу. Плаво возило које
иде право и које скреће улево, имају забрањен пролаз и морају чекати
промену знака (светла). Плаво возило које скреће удесно може проћи
раскрсницу након проласка зеленог возила не чекајући промену знака,

јер има условно зелено светло за скретање удесно (уз претходно пропуштање пешака).
Возачи возила који изнад саобраћајне траке којом улазе у раскрсницу виде црвено светло са стрелицом црне боје, имају забрањен улазак
у раскрсницу.
Возачи возила који изнад саобраћајне траке којом улазе у раскрсницу виде зелено светло у облику стрелице на тамној подлози, имају слободан пролазак кроз раскрсницу.
Пример: Возачу зеленог путничког возила је забрањен улазак у раскрсницу, као и возачима по попречном правцу који имају црвено светло
у облику круга. Возачи црвеног и
плавог возила који иду право кроз
раскрсницу имају слободан пролаз.
Пешаци који на семафору за пешаке виде упаљено зелено светло у облику фигуре пешака у стању кретања на тамној подлози, имају слободан пролаз.
На овој слици сви пешаци имају слободан пролаз.
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12.2.1.4 Раскрсница регулисана знацима и наредбама које даје
овлашћено лице
Учесници у саобраћају дужни су да поступају према знацима, односно наредбама које дају полицијски службеници и кад тиме одступају
од светлосног саобраћајног знака, или другог саобраћајног знака, или
правила саобраћаја.
Полицајац на раскрсници регулише саобраћај положајем тела и
рукама.
12.2.1.5 Раскрсница са кружним током саобраћаја
По правилу, за поступак проласка кроз раскрсницу са кружним током
саобраћаја важе сва основна правила саобраћаја и саобраћајна сигнализација постављена на њима уз извесне специфичности. Специфичности поступка проласка кроз раскрсницу са кружним током саобраћаја
могу се сагледати на следећим типовима (конструктивним особинама)
раскрсница и то:
– раскрсница са једном саобраћајном траком у кружном току;
– раскрсница са две саобраћајне траке у кружном току и
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– раскрсница са три и више саобраћајних трака у кружном току.

Зашто укључивати десни показивач и чему он служи? Овај показивач исказује намеру возача да ће на следећем путу напустити раскрсницу са кружним током саобраћаја, те ће возач који долази истим
прилазним путем разумети да не треба да пропушта возило које излази из раскрснице, јер ће се својим возилима мимоићи непосредно на
уласку, односно изласку из раскрснице.
4. пропустити пешаке и бициклисте;
5. изаћи из раскрснице.
Радња проласка кроз раскрсницу са кружним током је завршена.

Комбинацијом правила понашања на овим раскрсницама омогућава
се правилно понашање и на осталим раскрсницама са кружним током
саобраћаја, које не испуњавају овде тачно утврђене услове.
a) Поступак проласка кроз раскрсницу са кружним током саобраћаја са једном саобраћајном траком у кружном току
На оваквој раскрсници по
правилу су и прилазни путеви са једном саобраћајном
траком за сваки смер, осим у
случају да је неки од путева
једносмеран.
Поступак припреме за
улазак у раскрсницу је истоветан са поступком припреме
за раскрснице регулисане саобраћајним знаковима за прилазак на раскрсницу са споредног пута.
Регулисање саобраћаја на раскрсницама са кружним током саобраћаја правилом о првенству пролаза (правило десне стане), се избегава
због честе појаве закрчења саобраћаја. Закрчење саобраћаја у раскрсници настаје сталним приливом возила са десне стране у односу на возила у кружном току. У новије време регулисање саобраћаја правилом о
првенству пролаза на раскрсницама са кружним током саобраћаја се напушта, те због тога овде о таквим раскрсницама неће бити више речи.
Раскрсница је регулисана саобраћајним знаковима тако да
возила у кружном току имају првенство пролаза.
Возило прилази обележеном пешачком прелазу, на прилазу кружном
току:
 укључен је десни показивач правца ако ће се из раскрснице изаћи
на првом следећем путу,
 није укључен ниједан показивач правца ако се улази даље у кружни ток саобраћаја.
1. пропустити пешаке и бициклисте;
2. пропустити возила у кружном току, ући у кружни ток;
3. укључити десни показивач при проласку поред прилазног пута који
претходи путу на коме ће се напустити раскрсница:

б) Поступак проласка кроз раскрсницу са кружним током саобраћаја са две саобраћајне траке у кружном току
Овде ће се разматрати раскрснице које имају две саобраћајне траке у кружном току, по
две саобраћајне траке за улазак
и две саобраћајне траке за излазак из раскрснице са кружним
током саобраћаја.
Раскрсница се регулише
вертикалном и хоризонталном
сигнализацијом тако да је сваки прилазни пут споредан у односу на
кружни ток.
Напомена: Хоризонтална сигнализација би морала бити стабилна
(да је израђена од стабилних материјала који се не бришу током употребе), како би опомињала возаче да се строго крећу саобраћајном траком
коју су по саобраћајним правилима и саобраћајној сигнализацији изабрали за своје кретање.
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НАПОМЕНА: Уколико се возилом излази на првом (суседном) излазу из кружне раскрснице (скретање удесно), тада не постоји 3. корак
јер је десни показивач већ био укључен пре уласка у раскрсницу.
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в) Пролазак скретањем удесно кроз раскрсницу регулисану саобраћајним знаковима, тако да возила у кружном току имају првенство пролаза
Поступак скретања удесно, односно излазак из кружне раскрснице
на првом (суседном) излазу, је исти као и код раскрснице са једном саобраћајном траком у кружном току. Возач при скретању удесно користи
крајњу десну (спољну) саобраћајну траку кружног тока.
г) Поступак проласка право скретањем улево и полукружно
окретање
Возило прилази раскрсници (обележеном пешачком прелазу) на
прилазном путу:
 на возилу које улази даље у кружни ток саобраћаја није укључен
ниједан показивач правца,
 возач се својим возилом престројио на леву саобраћајну траку у
смеру кретања, односно према постојећој саобраћајној сигнализацији.
1. пропустити пешаке на пешачком прелазу, бициклисте и возила која
се крећу саобраћајним тракама кружног тока;
2. у раскрсници се престројити тако да се заузме лева (унутрашња)
саобраћајна трака кружног тока;
3. при проласку поред излаза који претходи излазу на коме ће се напустити раскрсница, укључити десни показивач и извршити припрему
за излазак из раскрснице на леву саобраћајну траку излазног пута;
Зашто укључивати десни показивач и чему он служи? Овај показивач правца исказује намеру возача да ће на следећем путу напустити
раскрсницу са кружним током саобраћаја, те ће возач који долази истим прилазним путем разумети да не треба да пропушта то возило
које излази из раскрснице, јер ће се својим возилима мимоићи непосредно на уласку, односно изласку из раскрснице.
Зашто излазити левом траком из раскрснице? Овим начином се повећава безбедност и проток возила кроз раскрсницу. Истовремено излазе из раскрснице возила из кружног тока и возила која скрећу удесно,
свако својом саобраћајном траком.
4. пропустити пешаке на пешачком прелазу и бициклисте;
5. изаћи из раскрснице у леву саобраћајну траку.
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Радња проласка кроз раскрсницу са кружним ток је завршена.

На оваквим раскрсницама, ако постоји неуједначеност интензитета саобраћаја, могуће је саобраћајном сигнализацијом одобрити улазак
у раскрсницу за кретање право, десном саобраћајном траком. Тада ће
се возило које иде право све време кретати спољном (десном) траком
кружног тока. Возила која на оваквој раскрсници скрећу десно, морају
пропустити возила која се крећу спољном траком кружног тока.
д) Поступак проласка кроз раскрсницу са кружним током саобраћаја са три и више саобраћајних трака у кружном току
Поступак проласка кроз раскрснице са три и више саобраћајних трака у кружном току захтева заузимање најповољније саобраћајне траке
при уласку у раскрсницу са кружним током саобраћаја, тако да се најповољнијом путањом дође до пута којим ће се напустити раскрсница.
Промена саобраћајних трака у кружном току подразумева поштовање
правила о промени саобраћајних трака на путу са више саобраћајних
трака. Правила која важе за раскрснице са кружним током саобраћаја
које имају једну, односно две саобраћајне траке у кружном току, примењују се и на овим раскрсницама.
12.3 ПОСТУПАК ПРИЛАСКА И ПРЕЛАСКА ПРЕКО
ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА
Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који се налазе на коловозу, или ступају на коловоз, или исказују намеру да ће ступити на коловоз, а обавезу пропуштања на обележеном пешачком прелазу.
На делу пута на коме се крећу
деца или су постављени саобраћајни
знакови о учешћу деце у саобраћају,
возач је дужан да вози са нарочитом
опрезношћу тако да може благовремено да заустави возило. Возач има
посебну обавезу према слепим, старијим и немоћним лицима.
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Пешачки прелаз је означени део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза.
Пешачки прелаз може бити:
– на раскрсници или
– на путу ван раскрснице.
Саобраћај на пешачком прелазу може бити регулисан:
– знацима овлашћеног лица;
– светлосним саобраћајним знаковима;
– саобраћајним знаковима и
– ознакама на коловозу.
Безбедан прелазак преко обележеног пешачког прелаза постиже се
успостављањем комуникације са пешацима који се налазе на пешачком прелазу, односно у близини прелаза. Ова комуникација се остварује смањењем брзине кретања, заустављањем возила испред прелаза и
погледом у правцу пешака како би му се дало до знања да је уочен и да
ће бити пропуштен. Возач не сме рукама или на неки други начин показивати пешаку да може прећи преко
пешачког прелаза, јер возач не може
да сагледа све учеснике у саобраћају
који могу угрозити безбедност пешака. Возач мора омогућити пешаку да самостално донесе закључак и
одлуку да је прелазак преко пешачког
прелаза за њега безбедан.
1. фаза: Припрема за прелазак преко пешачког прелаза
Возило се приближава пешачком прелазу. Налази се на довољном
одстојању од пешачког прелаза за уверавање у могућност безбедног
преласка:
1. правовремено уочити пешачки прелаз, посебно саобраћајну сигнализацију и утврдити где се тачно налази пешачки прелаз;
2. прилагодити брзину кретања;
3. уочити и пажљиво пратити пешаке на пешачком прелазу и у близини прелаза, посебно обратити пажњу на децу, старија и инвалидна
лица;
4. донети одлуку које пешаке треба пропустити.
Овим је прва фаза завршена.
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2. фаза: Прелазак преко пешачког прелаза
Возило се налази испред пешачког прелаза. Налази се на довољном
одстојању од пешачког прелаза за уверавање у могућност безбедног
преласка:
1. пропустити пешаке;
2. прећи преко пешачког прелаза прилагођеном брзином кретања;
3. наставити кретање коловозом.
Овим је радња завршена, следе оцена и анализа.

12.4 ПОСТУПАК ПРЕЛАСКА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
Разликују се два случаја регулисања прелаза пута преко железничке
пруге, те постоји и два поступка преласка. Ови поступци се разликују
само у начину уверавања у могућност преласка преко железничке пруге.
12.4.1 Поступак преласка преко железничке пруге регулисан
саобраћајним знаковима
На овом прелазу не постоје браници или полубраници, него је прелаз регулисан саобраћајним знаковима. Ово значи да се возач мора добро уверити да ли наилази воз, те га мора пропустити или може прећи
пругу без заустављања.

Не јуначите се!!!
То није возић из детињства!!!
Возило се приближава прелазу пута преко железничке пруге. Налази се на довољном одстојању од прелаза за уверавање у могућност
безбедног проласка преко пруге:
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1. осмотрити саобраћајну сигнализацију за прелаз пута преко железничке пруге и утврдити где се тачно налази и какав је прелаз, и
прилагодити брзину кретања;
2. осмотрити пругу погледом лево и десно, одлучити о преласку ако
нема воза или након проласка воза;
3. пропустити воз ако наилази;
4. прећи преко прелаза и наставити кретање коловозом.
Овим је радња завршена.

3. ући у тунел;
4. кретати се прилагођеном брзином кретања условима у тунелу;
5. по изласку наставити кретање прилагођеном брзином.
Дању при изласку из слабо осветљеног тунела наставити кретање
прилагођеном (смањеном) брзином кретања, како би се очи прилагодиле на нове услове јаког дневног светла.
Поступак проласка кроз тунел је завршен.

12.6 ПОСТУПАК ВОЖЊЕ У УСЛОВИМА СМАЊЕНЕ
ВИДЉИВОСТИ
12.4.2 Поступак преласка преко железничке пруге регулисан
браницима или полубраницима
Поступак преласка преко железничке пруге са браницима или полубраницима је сличан и нешто једноставнији, односно сигурнији јер светлосни или звучни саобраћајни
знакови, као и браници или полубраници, обавештавају да воз наилази
или пролази.
И кад некуд журиш,
не смеш да зажмуриш!!!

Разлика у поступку у односу
на прелазак преко пруге је у другом кораку, тако да се прате светлосни
саобраћајни знакови и спуштање браника или полубраника. Ако се дају
саобраћајни знакови и браници или полубраници се спуштају, односно
већ су спуштени, то је знак да наилази воз. У том случају зауставити возило испред знака, односно браника, и сачекати пролазак воза. Остали
кораци су потпуно идентични.
12.5 ПРОЛАЗАК КРОЗ ТУНЕЛ
Након уоченог саобраћајног знака опасности који упозорава на улазак у тунел, возач мора:
1. смањити брзину како би је прилагодио вожњи у тунелу;
2. укључити оборена светла ако већ нису укључена;
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Услови смањене видљивости су услови у којима је видљивост мања
од 200 m на путу изван насеља, односно 100 m на путу у насељу.
Смањена видљивост постоји у следећим случајевима:
– ноћу,
– приликом падавина (велика киша и јак снег),
– јаке магле и
– густог дима.
У условима смањене видљивости најпре треба прилагодити брзину
кретања тако што је видљивост мања, смањење брзине је веће, тј. брзина кретања ја мања. Возити са знатно појачаном пажњом.
У условима веома густе магле, односно веома мале видљивости,
укључити све показиваче правца.
12.7 ПОСТУПАК ВОЖЊЕ ПРИ КРЕТАЊУ ПУТЕМ НА
КОЈЕМ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ
Приликом извођења радова на
путу организација која изводи радове и управљач пута су обaвезни да
регулишу саобраћај постављањем
одговарајуће прописане сигнализације. Возачи и остали учесници у
саобраћају дужни су да поступају
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према постављеној саобраћајној сигнализацији и да поштују наредбе
овлашћених лица. У случајевима када је то неопходно, извршиће се наизменично пропуштање возила.
Приликом извођења радова на путу у случају онемогућеног мимоилажења врши се регулисање саобраћаја од стране овлашћених лица или
светлосном саобраћајном сигнализацијом.
Пример: На деоници пута са јачим интензитетом саобраћаја за
време извођења радова на једној од саобраћајних трака неопходно је
обезбедити мимоилажење регулисањем саобраћаја. Мимоилажење се
регулише светлосним саобраћајним знаковима или то раде овлашћена
лица помоћу заставица или табли.
12.8 ПОСТУПАК УКЉУЧИВАЊА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈ
Укључивање возилом у саобраћај треба, по правилу, изводити вожњом унапред. Укључивање вожњом унапред се
обезбеђује повољним избором
начина паркирања возила (паркирање уназад). Укључивање
вожњом уназад је небезбедно и
некомфорно због слабије прегледности и управљивости.
Ово је посебно изражено у условима интензивног саобраћаја, односно
саобраћаја брзих возила, па би га требало избегавати.
Приликом укључивања
возилом у саобраћај морају
се поштовати правила саобраћаја и саобраћајна сигнализација. На пример: Возач црвеног возила не сме се укључити у саобраћај скретањем улево, јер тиме прелази
преко удвојене уздужне линије од којих је прва неиспрекидана.

Tеоријско објашњење радњи возилом у саобраћају на путу и поступање возача у саобраћају на путу

 мењач се налази у првом степену преноса и
 активирана радна кочница.
1. oсматрати пут погледом улево и удесно да би се видело има ли могућности да се возило укључи у саобраћај. Кад се стекну услови за
безбедно укључивање, направити план о укључивању;
2. oбавестити учеснике у саобраћају о намери укључивања одговарајућим показивачем правца;
3. пропустити пешаке, бицикле и друга возила чија се путања пресеца
при укључивању у саобраћај;
4. пустити (деактивирати) радну кочницу, покренути возило, наићи на
коловоз првим степеном преноса и наставити кретање: Приликом
укључивања треба заузети правилан положај на коловозу, а затим
повећавати брзину (уз одговарајућу промену степена преноса) кретања до жељене, односно дозвољене;
5. искључити показивач правца: Не сме се журити са искључивањем
показивача правца.
Радња укључивања у саобраћај је завршена.

12.8.1 Укључивање возила у саобраћај са површине ван коловоза пута
Возило се налази у дворишту, на паркингу или другом месту ван
коловоза пута:
 мотор ради,
 папуча квачила притиснута до краја,

12.8.2 Укључивање возила у саобраћај са коловоза пута
Покретање возила које је било заустављено или паркирано на јавном путу сматра се укључивањем возила у саобраћај.
Возач је дужан да пажљиво приђе возилу, да осмотри и
схвати саобраћајну ситуацију,
а посебно растојање и брзину
наилазећих возила. Возач ће
прићи вратима, отворити их и
ући у возило само ако то може
урадити без угрожавања и ометања других учесника у саобраћају.
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Како се укључити возилом у саобраћај са коловоза?
Возило стоји уз десну ивицу коловоза:
 мотор је укључен,
 мењач је у првом степену преноса,
 папуча квачила притиснута до краја и
 по потреби активирати ручну кочницу.
1. oсмотрити пут погледом напред, а затим уназад преко унутрашњег и
спољних огледала и погледом преко рамена. Након пропуштања свих
учесника у саобраћају, донети одлуку о укључивању возила у саобраћај;
2. oбавестити учеснике у саобраћају о намери укључивања возила у
саобраћај:

12.9 ИСКЉУЧИВАЊЕ ИЗ САОБРАЋАЈА
Искључивање из саобраћаја се изводи наиласком на површину на
којој се не обавља јавни саобраћај, односно заустављањем или паркирањем возила на коловозу или паркинг простору.
12.10 КРЕТАЊЕ ВОЗИЛОМ УНАПРЕД
Возилом се креће уз десну ивицу саобраћајне траке на безбедном
одстојању како не би угрозили своју и безбедност осталих учесника у
саобраћају. Вожња унапред на путевима је дефинисана правилима саобраћаја, саобраћајном сигнализацијом и знацима и наредбама овлашћеног лица.
На путевима са више саобраћајних трака за кретање возила у истом
смеру указује се потреба за промену саобраћајне траке.
12.11 ПОСТУПАК ПРОМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ ТРАКЕ НА
ПУТЕВИМА СА ВИШЕ САОБРАЋАЈНИХ ТРАКА У ИСТОМ СМЕРУ

Укључити леви показивач правца, непрекидно осматрајући пут (погледом унапред кроз ветробранско стакло и уназад помоћу огледала и
преко левог рамена) и уверити се да су остали учесници у саобраћају
схватили намеру (комуникација са осталим учесницима у саобраћају);
3. покренути возило, наставити кретање, возилом заузети правилан
положај на коловозу, повећавати брзину кретања возила уз одговарајуће промене степена преноса;
4. искључити показивач правца.
Овим је укључивање возила у саобраћај окончано.

За време кретања возила
путевима са две или више саобраћајних трака за кретање у
истом смеру, треба обратити
посебну пажњу на промену саобраћајне траке. Ова обавеза
стоји и у случају када се пут
дели на више саобраћајних трака непосредно испред раскрснице ради престројавања возила.
Овде разликујемо два случаја:
– прелазак возила у прву леву
саобраћајну траку и
– прелазак возила у прву десну саобраћајну траку.
Померање преко више трака се изводи поступно, не препоручује се
прелазак преко више саобраћајних трака у једном потезу.

Напомена: При укључивању са коловоза након паркирања у једносмерној улици уз леву ивицу коловоза, осматрање уназад се врши
помоћу десног огледала и погледом преко десног рамена.
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12.11.1 Поступак преласка у прву десну саобраћајну траку
Возило се креће средњом или крајњом левом саобраћајном траком
на путу са више саобраћајних трака за кретање возила у истом смеру:
1. осмотрити саобраћајну траку на коју се прелази помоћу унутрашњег и спољних огледала (десног), затим погледом бочно (десно),
преко рамена, утврдити могућност безбедног преласка у десну траку и донети одлуку о почетку извођења радње;
2. укључити десни показивач правца;
3. прећи у прву десну траку благим померањем возила;
4. искључити показивач правца.
Овим је радња завршена.

Приликом изласка из саобраћаја на аутопуту возач мора користити саобраћајну траку за успорење. При приласку месту изласка возач
мења саобраћајну траку преласком у десну траку, односно у траку за
успорење, и тада прилагођава (смањује) брзину кретања за наилазак на
излазни пут.
Возач мора користити саобраћајне траке за убрзавање и успорење
и на другим путевима ако су исте изграђене на том путу на местима
прелска на други пут.
12.12 ПОСТУПАК ВОЖЊЕ УНАЗАД
Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају!

12.11.3 Коришћење саобраћајне траке за за успорење и убрзавање
При уласку на аутопут обавезно је користити саобраћајне траке за
убрзавање. Возач својим возилом долази прикључним путем до аутопута и при томе наилази на саобраћајну траку за убрзавање. Овом траком ће се кретати док не убрза своје возило, а затим према правилима
за прелазак у леву саобраћајну траку прећи на возну траку аутопута.

Возилом се може кретати уназад изузетно и на веома
кратком делу пута, уз максималан опрез. При томе се возило
креће уназад десном страном,
односно истом путањом којом
је и дошло вожњом унапред
пре заустављања. Вожња уназад се обавља малом брзином
кретања степеном за вожњу
уназад, а често и на „пола квачила“. Посебно је опасно јер кандидат за
возача при оваквом кретању има смањену прегледност и оријентацију.
Kандидат за возача треба да заузме правилан положај тела и руку
тако што тело благо закрене удесно, главу окрене уназад, десну руку
пребаци преко наслона седишта ради растерећења кичме, а леву руку
држи на точку управљача на „12 сати“. Кандидат за возача осматра пут
иза возила кроз задње ветробранско стакло, а повремено осматра пут
погледом бочно кроз задња стакла. Ако возилом треба скретати, десна
рука иде на точак управљача, а тело остаје у истом положају.
Код возила која имају квалитетније постављена огледала, простор
иза возила може се осматрати и помоћу огледала у комбинацији са непосредним осматрањем преко рамена. Када се вози уназад помоћу огледала не треба закретати тело на седишту нити десну руку подизати на
наслон седишта. Кандидат мора гледати у сва три огледала тако да му
поглед на једно од њих не траје више од 1 до 2 секунде, осим у случају
да је извесно да се само на једном огледалу види препрека коју тре-
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Кретање саобраћајном траком која није крајња десна опасно је због
навике већине возача да се крећу крајњом десном саобраћајном траком
у смеру кретања. За њих не представља проблем прелазак у леву саобраћајну траку. Међутим, ако се нађу у саобраћајној траци која није
крајња десна, вожња у тој траци и прелазак у десну траку веома је опасан по њих саме, али и возаче који се крећу том траком. Они су стекли
навику да са њихове десне стране нема никога, јер се углавном крећу путевима са једном саобраћајном траком за кретање возила у истом
смеру, те ће стога заборавити на обавезу да осматрају и увере се да ли
је десна трака слободна.
12.11.2 Поступак преласка возила у прву леву саобраћајну траку
Поступак преласка возила у прву леву саобраћајну траку се разликује у првом кораку где се осматра лева саобраћајна трака и у другом
кораку где се укључује леви показивач.
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ба избећи. За време вожње уназад треба повремено гледати и кретање
предњег дела возила кроз предње ветробранско стакло.
Посебан проблем је оријентација при кретању уназад, у смислу шта
је у овом случају лево, а шта десно, односно како окретати точак управљача да би се кретали улево или удесно. За кретање улево точак управљача треба окретати улево (супротно казаљци на сату), а за кретање
удесно и точак управљача се окреће удесно (у смеру казаљке на сату).
Да би кандидат за возача ово схватио, неопходно је довести га у ситуацију да сам схвати начин управљања возилом при кретању уназад методом покушаја и погрешки, што мањим брзинама, на ширем простору.
При првим померањима возила са правца кретања вожњом уназад,
посебан проблем представља „илузија одзива”.
Окретање точка управљача при вожњи унапред закреће предње точкове и одмах се уочава померање предњег дела возила у смеру окретања точака управљача. Код вожње уназад то није случај, јер су сада управљачки точкови назад у односу на смер кретања, односно на супротној
страни од погледа кандидата. Кандидат тешко уочава померање задњег
дела возила у жељеном смеру, јер одзив није јасно видљив на први поглед. Ова појава „илузије одзива” изненађује кандидата за возача, јер
је очекивао да возило јасно реагује, истовремено са почетком окретања точка управљача. Кандидат долази у забуну због изостанка “очигледног” померања задњег дела возила и почиње неконтролисано да
окреће точак управљача. У овом случају инструктор вожње објашњава
кандидату за возача да након окретања точка управљача у одређеном
смеру, мора сачекати како би уочио померање возила. Тако ће, уз помоћ
инструктора вожње и сагледавањем својих грешака, коначно схватити
како се управља возилом уназад.
Одржавање правца кретања подразумева корекцију правца на основу опажања кандидата за возача и уз помоћ инструктора вожње. Временом ће се смањивати помоћ инструктора вожње, тако да ће кандидат за
возача сам покушавати и сам доносити закључке о правом смеру окретања точка управљача.
Када се овако схвати вожња уназад, треба је увежбавати паркирањем возила уназад и полукружним окретањем возила са маневром.

зу. Веће померање возила са правца кретања је при скретању, вожњи у
оштрим кривинама, полукружном окретању, паркирању итд.
Ако се точак управљача помера у смеру казаљке на сату (удесно),
возило ће се кретати удесно и, обрнуто, ако се помера супротно од казаљке на сату, односно улево, и возило ће се кретати улево. Ово изгледа
веома једноставно, али у пракси није тако. Потешкоћа је како оценити
којом брзином окретати точак управљача и када почети, односно када
завршити са окретањем точка управљача.
Основни положај руку на точку управљача подразумева да је лева
рука на „10 сати“, а десна на „2 сата“.

Постоји више начина да се ово увежба. Овде ће бити речи само о две
нове методе, и то: метод избегавања препрека и метод брзог окретања
точка управљача.

12.13 ПОСТУПАК ПОМЕРАЊА ВОЗИЛА СА ПРАВЦА КРЕТАЊА
Померање возила са правца кретања може бити блаже, и то приликом вожње по благим кривинама и неопходних померања по колово-

12.13.1 Метод избегавања препрека
Овај метод служи за мало померање возила. На коловоз се постави
десетак гумених чуњева (може и пластичне
боце са мало воде), на различитој удаљености од ивице, дуж пута.
Возач треба да избегава чуњеве, а ако их
евентуално обори или гази, то ће му дати
информацију куда се крећу точкови возила.
Овај метод омогућава благо померање возила
(скретање са правца) са малим и спорим покретањем точка управљача, тако да се руке не
померају по точку управљача. Окретање точка управљача мора бити лагано. Руке не треба померати по точку управљача. Рука која
иде доле не би требала прећи „8 сати”, односно „4 сата”, а рука која иде
горе не би требала проћи “12 сати”. Возило се креће по целој ширини
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коловоза како би избегавало препреке, а да не дође сувише близу ивице
коловоза. Возило, у току ове вежбе, не би смело доћи близу ивице пута
тако да кандидат мора нагло да окреће точак управљача у супротном
смеру.
Циљ ове вежбе је да кандидат за возача савлада кретање по правилној путањи и да стекне осећај о положају возила на путу. Увежбавањем
померања возила са правца кретања опуштају се руке за мирно одржавање правца кретања возила на правом путу. Ово је и прва фаза опуштања руку на точку управљача, која је неопходна за метод брзог окретања.

Возило се креће минималном брзином у првом степену преноса;
руке се налазе у основном положају (позиција 1).

12.13.2 Метод брзог окретања точка управљача
Овај метод долази после метода избегавања препрека. Кандидат за
возача треба при веома спором кретању возила, из основног положаја
руку на точку управљача, брзо да окреће точак управљача улево до крајњег положаја, а затим брзо враћа удесно до крајњег положаја. Овакво
брзо окретање се понавља наизменично, више пута.
Када кандидат за возача савлада брзо окретање до краја улево и удесно, вежба се унапређује тако што инструктор вожње даје команде о
промени смера окретања и пре доласка у крајњи положај.
Даље, вежба се унапређује спорим окретањем точка управљача.
Руке на управљачу се не смеју укрштати тако да једна рука додирује
другу или су на врло малом одстојању. Инструктор вожње даје команду
о смеру окретања. Ове вежбе не би требало да трају дуже од 5 минута
непрекидно. Вежбу би требало понављати после паузе у више циклуса.
Не треба много обраћати пажњу на укрштање руку и друге грешке
у првој фази вежбе. Наиме, основни циљ ових вежби је да се кандидат
за возача опусти и увежба рад руку односно ослободи „крутости руку“
при управљању возилом.

1.

Како окретати точак управљача улево?
Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају!

2.

3.

точак управљача окретати из почетног положаја улево са обе руке,
док десна рука не дође на „12 сати“, а лева на „8 сати“ (поз. 2 );
подићи леву руку са точка управљача (са „8 сати“) и полако је премештати на „12 сати“ (поз. 3), а десном руком наставити кретање
точка управљача до „8 сати“ (поз. 4).

у овом тренутку левом руком прихватити точак управљача на „12
сати“ (поз. 5) и окретати ка „8 сати“, а десну руку са „8 сати“ премештати на „12 сати“ (поз. 6 и 7).

Описани кораци се настављају док се не достигне крајњи положај
или до команде инструктора вожње да се промени смер окретања (поз. 8).
За скретање удесно поступак је сличан, с тим што се овде лева, односно десна рука премешта са „4 сата“ на „12 сати“.
На крају вежбе након постигнутог праволинијског кретања, руке заузимају основни положај на точку управљача.
12.14 ПОСТУПАК ОДРЖАВАЊА ПРАВЦА КРЕТАЊА
Одржавање правца кретања се не учи и не вежба као посебна радња,
већ је то последица успешно обављене радње промене правца кретања.
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Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају!

Након успешног управљања само левом руком, учити одржавање
правца само десном руком. Одржавање правца десном руком је потребно ради безбедног обављања других повремених радњи.
Када се и ово научи, онда се од кандидата за возача може захтевати
да обилази препреке на путу и да се креће у благој кривини, управљајући само једном руком
Тек када се добро научи одржавање правца кретања једном руком,
може се приступити учењу промене степена преноса из другог у трећи
степен преноса и обрнуто.

Да би се возило кретало без непожељних и наглих промена правца
кретања (померања лево-десно), кандидат за возача треба да осматра
пут на око „10 секунди испред возила”.
Постоји и други метод утврђивања дужине осматрања тако да се
брзина кретања, исказана у километрима по часу, помножи са бројем
три и на тај начин се добије дужина у метрима коју кандидат за возача
треба да осматра.
12.14.1 Одржавање правца кретања помоћу две руке
Када кандидат за возача увежба скретање улево и удесно, не би смело да буде потешкоћа са одржавањем правца кретања на правом путу
или на путу са благим кривинама. Основни проблем у одржавању праволинијског крeтања је „крутост руку“. Ако су добро примењене методе брзог окретања и избегавања препрека, руке су опуштене и правац
се лако одржава. Ако постоји проблем одржавања правца, треба понављати вежбе промене правца кретања методама брзог окретања точка
управљача и избегавања препрека. То ће сигурно решити проблем одржавања правца кретања.
12.14.2 Одржавање правца кретања једном руком
Осим одржавања правца на правом путу помоћу две руке, треба научити и одржавање правца кретања само једном руком, посебно левом.
Ово је посебно значајно за успешну промену степена преноса (десном
руком се држи ручица мењача, а левом точак управљача).
Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају!
Ово се може научити веома једноставно. Кандидат за возача у вожњи
по правцу, премести десну руку са точка управљача на ручицу мењача.
Повремено кандидат за возача треба да враћа руку на точак управљача.
На почетку не би требало захтевати да кандидат за возача једном руком мења правац кретања возила (ради праћења кривине или обилажења
препреке на путу). Тек када се увежба одржавање правца кретања једном
руком на правом путу, од кандидата за возача се тражи да благо мења
правац кретања возила држећи точак управљача само једном руком. Циљ
ове вежбе је да кандидат за возача може да премешта десну руку са точка
управљача на мењач, без нежељеног бочног померања возила.
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12.15 ПОСТУПАК ЗАУСТАВЉАЊА
12.15.1 Поступак заустављања при малим брзинама
Заустављање при малим брзинама (у првом, односно другом степену преноса), подразумева заустављање возила без промене степена
преноса.
Објашњено је како се возило покреће са места на путу без уздужног
нагиба и како се мења степен преноса. Возило је зауставио кандидат
или је заустављено уз помоћ инструктора вожње. Сада кандидату за
возача треба показати како се возило правилно зауставља при малим
брзинама.
Успоравање возила до заустављања се врши мотором и радном кочницом.
Како се зауставља возило у другом, односно првом степену
преноса?
Возило се креће путем у првом или другом степену преноса:
Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају!
1.
2.
3.

смањити гас и пребацити десну ногу на кочницу, мотор успорава
возило;
благо притискати радну кочницу, леву ногу пребацити на папучу
квачила, мотор и радна кочница успоравају возило;
у погодном тренутку притиснути папучу квачила до краја да се
мотор не би угасио и контролисано кочити до зауставаљања;
Пажња: притисак на папучу квачила не сме утицати на интензитет кочења.
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4.

возило се зауставља, ручицу мењача поставити у празан ход и активирати паркирну кочницу.
Радња је завршена.
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Tреба посветити посебну пажњу тренутку притискања папуче кочнице, односно квачила, у складу са радом мотора односно жељеном брзином кретања возила.
12.15.2 Промена и одржавање брзине кретања и заустављање
Брзина кретања возила мора бити прилагођена стању возача, стању
возила, саобраћајној ситуацији, условима пута и временскинм условима. Повећање брзине кретања се постиже повећањем дотока горива у
мотор (повећање гаса) и променом степена преноса. Смањење брзине
кретања се постиже смањењем дотока гаса у мотор, односно кочењем.

Веома је битно да кандидат за возача схвати да се кочница користи
за смањење брзине или заустављање возила, а квачило за одвајање или
спајање мотора и мењача. Папуча кочнице се притиска према жељеној
промени брзине кретања, притиска се више ако возило недовољно
успорава, а мање ако возило нагло смањује брзину (више од жељене).
Папуча кочнице се држи док се возило не заустави са малим и благим
попуштањем непосредно пре заустављања.

12.15.2.1 Промена степена преноса I – II – III – II – I и заустаљање
Инструктор вожње у разговору са кандидатом за возача понавља
промену степена преноса из I у II и обрнуто до заустављања. Затим
кандидату за возача објашњава промену из II у III степен преноса и
обрнуто из III у II степен преноса. Када је кандидат зa возача схватио
задатак, прелази на практичну реализацију. Кандидата за возача треба
подсетити на разлику између брзине кретања и степена преноса, као и
на распоред степена преноса мењача.
Помоћу приказа могућег распона брзина кретања по степенима преноса показати кандидату за возача да степени преноса имају преклоп
брзина кретања, што обезбеђује довољно времена за промену степена.
преноса.

Папуча квачила се притиска при смањењу брзине кретања непосредно пре доласка мотора у минималан број обртаја. Тако се постиже
истовремено успоравање возила кочницом и мотором. Неки кандидати
за возача се плаше да ће се мотор угасити чим притисну папучу кочнице ако квачило није притиснуто. Овај страх треба савладати упорним
вежбањем, при нешто већим брзинама, у другом степену преноса, тако
да се ослушкује рад мотора и у тренутку кад постоји стварна опасност
да се мотор угаси, притисне квачило (одвоји мотор од мењача) или се
папуча кочнице отпусти и настави кретање.
Приликом смањења брзине кретања, односно заустављања, увек
се прво притиска папуча кочнице, па тек онда папуча квачила. Папуча
квачила се притиска одједном до краја када се чулом слуха осети да је
мотор дошао близу минималог броја обртаја.
Не сме се створити условни рефлекс да притисак на папучу кочнице
буде сигнал за истовремено притискање папуче квачила. Разлози за активирање папуче квачила, односно кочнице, су различити и независни.

Промена из првог у други степен преноса је раније објашњена. Ако
се возило већ креће у другом степену преноса, промена из другог у трећи је скоро истоветна.
Како од првог до трећег степена преноса?
Возило се налази на дужој саобраћајници, креће се другим степеном
преноса:
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Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају!
повећавати брзину кретања у другом степену преноса додавањем
гаса, ослушкивати мотор јер одређени звук мотора значи и довољну брзину кретања за трећи степен преноса, леву ногу припремити
на квачило;
2. истовремено притиснути папучу квачила до краја и отпустити папучу гаса до краја;
3. прихватити ручицу мењача и гурати лагано напред до празног
хода, попустити ручицу да сама заузме нулти положај, гурати напред у трећи степен преноса, без гледања ручице мењача користећи чуло додира, осматрати пут;
4. полако попуштати папучу квачила и полако повећавати гас.
Промена степена преноса од првог до трећег је окончана.

Возило се креће питем у другом степену преноса.
Све време осматрати пут и учеснике у саобраћају!

1.

Како се врши промена из трећег у други степен преноса? Исто као
из другог у први, па због тога овде неће бити речи о детаљима.
Кандидат за возача за време промене степена преноса не сме да гледа у папуче, односно ручицу мењача, његов поглед је на путу и осматра
остале учеснике у саобраћају и саобраћајну сигнализацију. Лева нога
је на квачилу или на поду. Десна нога је на папучи гаса или на папучи
радне (ножне) кочнице, не сме бити на поду.
Напомена: Када се добро увежба промена од I до III степена преноса, лако се може извршити и промена у IV, V или VI степен преноса,
поступак је исти. Вожњу у IV односно V степену преноса, извести са
посебном пажњом на путу ван насеља.

смањити гас (лаганим попуштањем папуче гаса), преместити десну ногу на папучу радне кочнице и благо притискати тако да се
брзина кретања постепено смањује;
2. припремити леву ногу изнад папуче квачила и у тренутку када се
постигне минималан број обртаја мотора, притиснути папучу квачила до краја;
3. ручицом мењача извршити промену из другог у први степен преноса не гледајући у мењач (непрестано осматрати пут и саобраћај);
4. полако попуштати папучу квачила (леву ногу ставити на под), а
десну ногу преместити на папучу гаса и лагано притискати папучу
гаса, наставити кретање.
Радња је завршена.
1.

Поступак промене за остале промене из вишег у нижи степен
преноса је истоветан.
12.15.3 Смањење брзине кретања са заустављањем
При смањењу брзине кретања са намером заустављања врши се и
промена степена преноса од степена којим се возило кретало па до другог, односно првог степена преноса ако је то неопходно, а брзина кретања се све време контролише радном кочницом.
Ако се жели зауставити возило, тада се у четвртом кораку поступка
промене степена преноса из вишег у нижи не попушта папуча квачила,
а папуча кочнице се држи благо притиснута.

12.15.2.2 Поступак промене степена преноса из вишег у нижи
степен преноса
За објашњење поступка узима се пример промене из другог у први
степен преноса.

12.15.4 Нагло успорење возила
Возач не сме нагло да успори возило, осим у случају избегавања
непосредне опасности.
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Возач који знатно успорава возило дужан је да то учини на начин
којим неће угрозити, односно ометати возаче који се крећу иза њега.

1. фаза: Припрема за скретање
Возило се приближава раскрсници. Налази се на довољном одстојању за уверавање у могућност и доношење одлуке о скретању на раскрсници:
1. осматрати саобраћајну сигнализацију на путу испред раскрснице и
по уверавању да је скретање могуће донети одлуку о скретању;
2. прилагођавати брзину кретања. Код већих брзина почетак прилагођавања брзине кретања почиње и пре доношења одлуке о скретању;
3. показивачем правца обавестити остале учеснике у саобраћају о намери скретања. Показивач се мора укључити на довољној удаљености од раскрснице да би остали учесници у саобраћају могли да уоче
ту намеру. На возилима која немају показивач правца обавештавање
се врши одрученом руком;
4. извршити престројавање на довољној удаљености од раскрснице,
заузети правилан положај за скретање.
Овим је прва фаза завршена непосредно испред раскрснице, следи
скретање.

12.15.5 Поступак наглог успорења до заустављања возила
По правилу, у вожњи се врши нагло успорење возила због потребе да се избегне саобраћајна незгода. Ова радња може безбедно да се
симулира у обуци тек када се добро увежба смањење брзине кретања
возила са променом степена преноса.
Нагло смањење брзине кретања возила се изводи у више покушаја.
Први покушаји се изводе при брзини од око 30 km/h, затим око 50 km/h и
коначно око 70 km/h. Број покушаја зависи од успеха претходних покушаја.
Постићи жељену брзину кретања возила, а затим притиснути папучу кочнице одједном до краја и одмах затим и папучу квачила, водити
рачуна о понашању возила и по потреби мало попустити кочницу. Када
се возило заустави, мењач ставити у празан ход и активирати паркирну
кочницу или и даље држати папучу радне кочнице. У случају да није
потребно зауставити возило до краја, отпустити папучу радне кочнице,
а мењач директно пребацити из тренутног степена преноса у одговарајући степен преноса прилагођен брзини кретања возила.

Ова радња је опасна због отежаног одржавања правца кретања возила и опасности да на возило за обуку налети друго возило које га
сустиже. При извођењу ове радње мора се обратити посебна пажња на
безбедност. Нагло смањење брзине кретања возила треба избегавати,
осим у случајевима непосредне опасности.
12.16 СКРЕТАЊЕ НА РАСКРСНИЦИ
Постоји скретање удесно и скретање улево. Ради лакшег разумевања, ову радњу треба поделити на две
фазе, и то:
1. фаза - припрема за скретање,
2. фаза - скретање на раскрсници.
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2. фаза: Скретање на раскрсници
Возило се налази испред линије прегледности:
1. кретати се прописаном путањом за скретање:
Приликом скретања удесно улази се и излази из раскрснице уз десну
ивицу коловоза. При скретању улево пролази се кроз раскрсницу тако
да центар раскрснице остане са десне стране, а излази се уз средишњу
линију бочног пута, односно у крајњу леву саобраћајну траку у смеру
кретања. Све ово може бити и другачије према постављеној саобраћајној сигнализацији.
2. пропустити пешаке;
3. пропустити возила која имају првенство пролаза;
4. пропустити бициклисте по бициклистичкој стази и пешаке на бочном путу.
Овим је комплетна радња скретања завршена.
403

ПКАШС - ПРИРУЧНИК за полагање возачког испита

Tеоријско објашњење радњи возилом у саобраћају на путу и поступање возача у саобраћају на путу

12.17 ПОЛУКРУЖНО ОКРЕТАЊЕ
12.17.1 Полукружно окретање без маневра

1.

Полукружно окретање без маневра подразумева извођење радње
полукружног окретања у једном потезу са путањом у облику полукруга.
Изводи се на ширим путевима где је
могуће извести овакав маневар. Нарочито је повољно ову радњу изводити на путевима са више саобраћајних трака, под условом да се не ометају остали учесници у саобраћају.

2.

12.17.2 Полукружно окретање са маневром
Полукружно окретање са маневром садржи маневар вожњом уназад
која је прописима забрањена на већем делу пута, а дозвољена је управо
у оквиру ове и неких сличних радњи. Из овога се може закључити да
маневри вожњом уназад морају бити што краћи и да их је што мањи
број.
12.17.2.1 Полукружно окретање са маневром на путу ван раскрснице
Полукружно окретање возила на
путу се најчешће обавља са маневром због недовољне ширине коловоза за окретање у једном потезу. Полукружно окретање не треба вршити
на путевима са већим интензитетом
саобраћаја због дужине задржавања
возила у положајима који су супротни правилима о нормалном кретању возила по путу.
Полукружно окретање на коловозу подразумева окретање возила у
три маневра без силажења са коловоза.
Полукружно окретање у више маневара или силаском са коловоза
на банкину, треба избегавати осим у случају када је то неопходно и
једино могуће.
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3.
4.
5.

а) Први маневар
Возило је заустављено уз десну ивицу коловоза:
осмотрити пут, уверити се у могућност извођења радње, активирати
мењач првим степеном преноса;
укључити леви показивач правца, проверити могућност извођења
радње;
возити у првом степену преноса на „пола квачила”, врло малом брзином кретања, окретати точак управљача брзо улево;
контролисано кочити, пре заустављања возила точак управљача
окретати удесно, најмање до исправљања точкова;
зауставити возило и искључити леви показивач правца.
Овим је завршен први маневар.

б) Други маневар
Возило обуке је заустављено попречно предњим делом уз леву ивицу коловоза: осмотрити пут, извршити промену у степен за вожњу уназад, уверити се у могућност наставка радње;
1. укључити сва четири показивача и поново осмотрити пут;
2. при спорој вожњи на „пола квачила”, окретати точак управљача удесно. Точак управљача се не сме окретати пре него што се возило
покрене, осим у случају да то другачије није могуће учинити;
3. контролисано кочити и окретати точак управљача улево, најмање до
исправљања точкова;
4. зауставити возило и искључити све показиваче правца.
Овим је завршен други маневар.
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в) Трећи маневар
Возило је заустављено попречно задњим делом уз десну ивицу коловоза:
1. осмотрити пут, извршити промену у први степен преноса, уверити
се у могућност наставка радње;
2. укључити леви показивач правца и поново осмотрити пут;
3. при спорој вожњи на „пола квачила”, окретати точак управљача улево;
4. попустити квачило, окретати точак управљача удесно;
5. наставити кретање, искључити леви показивач.

њем саобраћаја. Мимоилажење се регулише светлосним саобраћајним
знаковима или то раде овлашћена лица помоћу заставица или табли.

Овим је завршено комплетно полукружно окретање, следе оцена и
анализа.

Помоћу огледала и преко левог рамена утврдити да возач возила које се креће иза возила није
дао знак показивачем да жели да
врши, нити је већ започео претицање. Саобраћајна трака за
обилажење је слободна ако њом
не наилази возило или неки други
учесник у саобраћају из супротног смера. Погледом напред проверити да ли је слободна саобраћајна трака за враћање возила након
извршеног обилажења, донети одлуку о обилажењу.
2. укључити леви показивач правца, поново се уверити да ли је обилажење могуће;
3. прећи у слободну саобраћајну траку уз одржавање безбедног растојања и проћи поред препреке;
4. вратити се на саобраћајну траку којом се раније возило кретало и
искључити показивач правца;
Овим је радња обилажења завршена.

12.18 МИМОИЛАЖЕЊЕ
При мимоилажењу је важно одржати довољно растојање (бочно) од
возила поред кога се пролази. Ово растојање није прописано законом,
већ се одређује искуствено. На суженим деловима пута растојање се
смањује. Бочно растојање и брзина кретања возила су у директној сразмери. Што је растојање мање, брзина кретања је мања.
Мимоилажење је по правилу једноставна радња, осим на местима
сужења коловоза, где је мимоилажење отежано па и немогуће.
Приликом извођења радова на
путу у случају онемогућеног мимоилажења, врши се регулисање
саобраћаја од стране овлашћених
лица или светлосном саобраћајном сигнализацијом.
Пример: На деоници пута са
јачим интензитетом саобраћаја, за
време извођења радова на једној
од саобраћајних трака неопходно је обезбедити мимоилажење регулиса406

12.19 ОБИЛАЖЕЊЕ
Возило се креће коловозом са по једном саобраћајном траком за сваки смер кретања.
Возач је уочио препреку на коловозу;
1. уверити се у могућност обилажења;

Посебну пажњу треба обратити на бочно растојање од заустављеног
возила или препреке.
407

ПКАШС - ПРИРУЧНИК за полагање возачког испита

Растојање, по правилу, мора бити веће од величине врата возила које
се обилази, јер се може десити да возач или путник заустављеног возила отвори врата не обраћајући пажњу на возило које га обилази. Ако је
слободан простор мањи, али довољан за пролазак возила, брзина кретања се смањује сразмерно слободном простору.
Веома је важно да пре почетка обилажења уздужно одстојање од
препреке коју треба обићи не буде мање од 2 до 3 дужине возила којим
се врши обилажење при веома малим брзинама кретања, а сразмерно
брзини кретања и величини препреке треба да буде и знатно веће.
У случају да се из било ког разлога не може извршити обилажење, мора се водити рачуна о положају возила на путу. Наиме, поред
довољног уздужног одстојања од возила или препреке коју треба обићи, возило треба померити уз леву ивицу саобраћајне траке којом се до
тада кретало. Показивач правца мора остати укључен како би остали
учесници у саобраћају знали да се није одустало од обилажења. Када се
створе услови, извршити обилажење.
12.20 ПРЕТИЦАЊЕ
Претицање је веома опасна радња
због великих брзина и преласка у
другу саобраћајну траку, а на путевима са само две саобраћајне траке то
значи прелазак у саобраћајну траку
која је намењена за кретање возила
из супротног смера.
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– претицање је дозвољено на путу, према правилима и саобраћајној
сигнализацији.
1. осматрати возило које ће се претицати;
Треба обратити посебну пажњу на показиваче правца, уверити се
да возач возила које треба претицати није започео претицање или показивачем правца изразио намеру да претиче возило испред себе, скреће са коловоза, скреће на раскрсници улево, односно да врши обилажење другог возила или препреке.
2. осматрати возило иза себе;
Преко возачких огледала и левог рамена уверити се да возач возила
које се креће иза возила није започео претицање, нити је дао знак показивачем правца да има намеру да претиче.
3. уверити се да је слободна саобраћајна трака којом ће се вршити претицање;
Саобраћајна трака треба да буде у довољној мери слободна и дозвољена за безбедно извођење претицања уз довољно растојање (осматра се слободна дужина саобраћајне траке којом ће се извршити претицање и саобраћајна сигнализација).
4. уверити се да се након извршеног претицања возилом може вратити
на саобраћајну траку којом се раније кретало;
Осматрати у којој дужини је слободна саобраћајна трака испред
возила које се претиче и да ли је дужина довољна да се возилом може
на њу вратити након извршеног претицања.
5. уверити се да се може постићи довољна разлика у брзини кретања возила како би се извршило безбедно претицање на што краћем
делу пута. Водити рачуна о ограничењу брзине на путу и могућности возила да постигне довољну разлику у брзини кретања.
Возач се уверио у могућност претицања, прва фаза је завршена.

Поступак претицања се дели на две фазе:
1. фаза - уверавање у могућност претицања,
2. фаза - извођење радње претицања.
1. фаза: Уверaвање у могућност претицања возила
Возило се креће двосмерним коловозом са по једном саобраћајном
траком за сваки смер кретања:
– сустиже се возило које се креће у истом смеру,

Док траје фаза уверавања у могућност претицања, треба закључити
да ли је возач возила које се жели претицати приметио ту намеру и померио своје возило ка десној ивици коловоза или је то показао на било
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који начин. Ако нема никакве реакције возача тог возила, упозорити га
светлосним или звучним знаком упозорења о својој намери.
Битно је држати одстојање (уздужно) од возила које се претиче, да
би лук претицања био што блажи и да остане довољно простора за случај да мора да се одустане од претицања из било ког разлога. Када се
једном донесе одлука о одустајању од претицања, не сме се мењати,
треба чекати нову прилику.
После успешно завршене припреме, приступа се радњи претицања.

Било каква мала препрека на коловозу може узроковати бочно померање оваквог возила да при малом бочном растојању дође до контакта.
Најбоље је прећи на другу саобраћајну траку. Не треба заборавити ни
запрежна возила, мотокултиваторе и тракторе, јер возачи ових возила
по правилу слабо познају саобраћајне прописе, а запрежно возило се
због запреге може изненадно бочно померити по путу.

2. фаза: Извођење радње претицања возила
Ако се осети и најмања сумња да претицање не може да се изведе
безбедно, одустати и чекати повољнију прилику.
Возач је донео одлуку да претиче возило испред себе:
1. укључити леви показивач правца, још једном се уверити у могућност претицања према напред објашњеном поступку;
2. повећавати брзину кретања повећањем броја обртаја мотора, односно притиском папуче гаса, и избегавати промену степена преноса
у току претицања;
3. померити се возилом у саобраћајну траку којом ће се вршити претицање и проћи поред возила које се претиче;
4. вратити се возилом у благом луку у саобраћајну траку којом се до
тада кретало и искључити показивач правца.

12.21 ПРОПУШТАЊЕ ДРУГИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
КАО ОБАВЕЗА УСТУПАЊА ПРВЕНСТВА ПРОЛАЗА
Пропуштање је радња коју учесник у саобраћају предузима како би
омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство
пролаза, тако да не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза, односно до њиховог
контакта.
Учесник у саобраћају је дужан да у свим случајевима постојања
обавезе уступања првенства пролаза сагледа ситуацију и утврди да ли
се стекла обавеза пропуштања. Постоје три случаја и то:
– јасно је да се учесник у саобраћају са правом првенства налази тако
близу да треба одмах предузимати радње у циљу пропуштања;
– јасно је да је учесник са првенством пролаза тако далеко и да се креће таквом брзином да се може проћи пре без ометања његовог начина кретања, односно да не наступа обавеза уступања првенства–пропуштања;
– није тако јасно да се може проћи пре учесника са правом првенства
без ометања.

Овим је претицање завршено.
На путу ван насеља, када је очигледно да возач возила које се жели
претећи није приметио намеру претицања, мора се обавезно упозорити
звучним или светлосним знаком упозорења.
Растојање се одређује искуствено и зависи од возила које се претиче,
а нарочито од брзине кретања. Што је брзина кретања већа и растојање
мора да буде веће, и обрнуто. Када је реч о возилима која се претичу,
треба водити рачуна о стабилности тог возила и његовој могућности
бочног померања. Тако у случају претицања бицикла, мопеда и мотоцикла растојање треба битно повећати због нестабилности таквих возила.

Први случај је једноставан јер се одмах приступа поступку пропуштања, тако да се учесник у саобраћају са првенством пролаза креће
без потребе да мења свој режим кретања.
Други случај је такође једноставан јер се са сигурношћу може закључити да је учесник у саобраћају са првенством пролаза толико далеко од конфликтне тачке да се може проћи својом путањом знатно раније
од учесника са првенством пролаза. (Конфликтна тачка је место пресека путања кретања два учесника у саобраћају).
Трећи случај у себи садржи дилему “проћи пре или пропустити?”.
Ова дилема се решава принципом „минимум 3 секунде пре”. Шта значи
„мин. 3 s пре”? То значи проћи конфликтну тачку задњим делом свог
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возила 3 секунде пре него што учесник са правом првенства пролаза
стигне до конфликтне тачке.
Одлука се доноси проценом одстојања од конфликтне тачке и брзине кретања оба учесника у саобраћају.
Радњу пропуштања можемо генерално разматрати у три случаја:
– пропуштање возила на коловозу и раскрсници;
– пропуштање возила на траци за возила јавног превоза, бициклистичкој траци и стази, и
– пропуштање пешака.

Пример 3: Возач возила бр. 2 има обавезу уступања првенства пролаза возилу бр. 1.
Возачу возила бр. 2 треба 2 s да
својим задњим делом пређе пут са
првенством пролаза, а возачу возила
бр. 1 треба 3,6 s да стигне до путање
по којој се креће возило бр. 2. Разлика у времену пристизања возила бр. 1
и проласка преко раскрснице возила
бр. 2 је 1,6 s (3,6-2=1,6). Очито је да
возач возила бр. 2 мора пропустити возило бр. 1, јер не може обезбедити
заштитно време од 3 секунде, односно принцип “мин. 3 s пре”. Ако би
се возило бр. 1 налазило на још мањој удаљености при брзини кретања
од 50 km/h, заштитно време било још мање те би возач возила бр. 2 без
размишљања донео одлуку да изврши пропуштање возила бр. 1 које се
креће по путу са првенством пролаза.

12.21.1 Пропуштање возила
Најчешће је пропуштање возила на раскрсници. Пропуштање постоји и код претицања, код обилажења, код уласка на сужени део пута,
приликом укључивања у саобраћај и у свим другим радњама где је
предвиђено првенство једног у односу на друго возило.
Пример 1: Возач возила бр. 2
има обавезу уступања првенства
пролаза возилу бр. 1.
Возачу возила бр. 2 треба 2 s да
својим задњим делом пређе пут са
првенством пролаза, а возачу возила
бр. 1 треба само 1 s да стигне до путање по којој се креће возило бр. 2.
Очито је да возач возила бр. 2 мора извршити пропуштање возила бр. 1.
Пример 2: Возач возила бр. 2
има обавезу уступања првенства
пролаза возилу бр. 1.
Возачу возила бр. 2 треба 2 s да
својим задњим делом пређе пут са
првенством пролаза, а возачу возила
бр. 1 треба 5 s да стигне до путање
по којој се креће возило бр. 2. Очито
је да возач возила бр. 2 може прећи раскрсницу пре возила бр. 1, јер је
обезбедио заштитно време од 3 секунде, односно принцип “мин. 3 s
пре”. Ако би се возило бр. 1 налазило на још већој удаљености при брзини кретања од 50 km/h, заштитно време би било још веће, те би возач
возила бр. 2 са још већом сигурношћу прошао пре возила бр. 1 које се
креће по путу са првенством пролаза.
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12.21.2 Пропуштање возила на траци за возила јавног превоза,
бициклистичкој траци и стази
Возач возила које на раскрсници скреће удесно дужан је пропустити:
– возила јавног превоза која се
крећу у истом смеру по саобраћајној траци за возила јавног превоза;
– возила која се крећу по бициклистичкој траци;
– возила која се крећу по бициклистичкој стази.
Уочавање возила по саобраћајној траци за возила јавног превоз по
бициклистичкој траци и бициклистичкој стази врши се погледом у
спољно десно огледало и погледом преко десног рамена.
Пропуштање ових возила се такође врши по принципу „мин. 3 s пре”.
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12.21.3 Пропуштање пешака
Возач је дужан да пропусти
пешаке на пешачком прелазу,
као и оне који прелазе бочни пут
на који возач скреће, а на којем
не постоји пешачки прелаз. Возач не сме да угрози пешака кога
је на време уочио на коловозу и
ван пешачког прелаза.
Као код возила, тако и код
пешака, возач је дужан да изврши осматрање пешака, а затим процени
и донесе одлуку да ли је наступила обавеза пропуста пешака.
И у овом случају примењује се принцип „минимум 3 секунде пре”.
Пешак се креће брзином од 4 km/h, односно 1,1 m/s. Ако је ширина саобраћајне траке 3,5 m, онда пешаку за прелазак једне саобраћајне
траке треба 3,2 s, односно узмимо да је то 3 s, исто као број секунди у
принципу „минимум 3 секунде пре”.
Возач који се при кретању нађе непосредно испред пешачког прелаза на путевима са различитом ширином коловоза:
1. на путу са само две саобраћајне траке мораће да пропусти све
пешаке који се у том тренутку нађу на пешачком прелазу, као и оне
који се налазе непосредно уз пешачки прелаз;
2. на путу са три саобраћајне траке мораће да пропусти све пешаке
који се у том тренутку нађу на пешачком прелазу, као и оне који се
налазе непосредно уз пешачки прелаз са његове десне стране. За пешака који се налази непосредно
уз пешачки прелаз са његове леве
стране није наступила обавеза
пропуштања јер ће возач својим
возилом прећи пешачки прелаз
3 s пре него што пешак стигне до
саобраћајне траке којом се кретао
возач својим возилом;
3. на путу са четири и више саобраћајних трака мораће да пропусти
све пешаке који се у том тренутку нађу на пешачком прелазу у оквиру његове и две саобраћајне траке лево, као и оне који се налазе непосредно уз пешачки прелаз са његове десне стране. За пешаке који
се налазе на трећој од његове и даљим саобраћајним тракама, као и
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непосредно уз пешачки прелаз са његове леве стране, није наступила обавеза пропуштања јер ће возач својим возилом прећи пешачки
прелаз најмање 3 s пре него што пешак стигне до саобраћајне траке
којом се кретао возач својим возилом.
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