Образац 5.

Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Број:
Дана: ___/___/______. године
Београд

Број из регистра
о полагању испита:
_________________

ЗАПИСНИК
о полагању испита за возача трамваја
, који је
(име и презиме, ЈМБГ кандидата)

,
(дан, месец и година)

пред комисијом за полагање испита за возача трамваја, у саставу:
1) председник:
2) испитивач:
3) испитивач:
(име и презиме, ЈМБГ председника и чланова)

На теоријском испиту освојио је ___________ поена од укупно ___________ предвиђених поена што износи ___________%, чиме је теоријски
испит
“положио” / “није положио”
Приступио/ла је

полагању испита за возача трамваја и показао следеће
(датум полагања)

резултате на практичном делу испиту на уређеном полигону или трамвајском депоу, и то:
РАДЊЕ
Преглед ТМК и провера сигнализације
ТРАМВАЈ

Познавање уређаја и опреме
Припрема возила за полазак
Покретање погонских агрегата
Полазак трамвајем с места

ОЦЕНА
Задовољио

Задовољио

Вожња на правцу и заустављање
Кочење и заустављање возила на нагибу
Полазак возилом на нагибу
Поступак уласка у “станицу” визуелне провере и отварање и затварање врата
ТРАМВАЈ

Поступак на “терминусима”
Полазак с места, убрзавање и заустављање на заданом месту
Вожња унапред и уназад са правилном употребом скретница
Паркирање возила ходом унапред
Паркирање возила ходом уназад
Спајање вучног и прикључног возила
Преглед ТМК и провера сигнализације
Полазак трамвајем с места
Вожња на правцу и заустављање

ТРАМВАЈ СА
ТРАМВАЈСКОМ
ПРИКОЛИЦОМ /
ТРАМВАЈСКИ ВОЗ

Кочење и заустављање возила на нагибу
Полазак возилом на нагибу
Поступак уласка у “станицу” визуалне провере и отварање и затварање врата
Поступак на “терминусима”
Полазак с места, убрзавање и заустављање на заданом месту
Вожња унапред и уназад са правилном употребом скретница
Паркирање возила ходом унапред
Паркирање возила ходом уназад
Преглед унутрашњег дела и одвајање вучног и прикључног возила

* Попуњавати само рубрике за које је вршено вредновање

Приступио

полагању испита за возача трамваја и показао следеће
(датум полагања)

следеће резултате на практичном испиту у саобраћају (вожња у насељу у времену од _____ до _____), и то:

Радње на практичном испиту у саобраћају
Проверава и припрема трамваје за безбедно учествовање у саобраћају на путу
Проверава услове за безбедно укључивање у саобраћај и правилно се укључује у
саобраћај
Проверава услове за безбедно заустављање, односно искључивање из саобраћаја
и правилно се зауставља односно искључује из саобраћаја
Употребљава команде и уређаје трамваја
Правилно врши мимоилажење, прилагођава вожњу кривинама и скретницама и
благовремено активира електричне скретнице
Поступа у складу са пружним и скретничким сигналима
Прати саобраћајну ситуацију и користи возачка огледала
Одржава одстојање и растојање између свог и других возила односно учесника у
саобраћају
ТРАМВАЈ / ТРАМВАЈ
СА ТРАМВАЈСКОМ
ПРИКОЛИЦОМ /
ТРАМВАЈСКИ ВОЗ

Прилагођава брзину кретања у зависности од саобраћајне ситуације и услова пута
и времена и поштује ограничења брзине прописане законом и сигнализацијом
Благовремено и коректно уочава елементе раскрсница
Одржава безбедно размак између трамваја, врши прилагођено кочење и
заустављање
Прилагођено вози на прузи с узбрдицом и низбрдицом, коректно кочи и зауставља
трамваја на узбрдици и низбрдици
Коректно поступа при решавању конкретних саобраћајних ситуација
Поступак при уласку на станицу, врши лагано заустављање, визуално проверава
отварање и затварање врата, врши лагани полазак са стајалишта
Поступа у складу са ограничењима, забранама и обавезама израженим општом и
посебном саобраћајном сигнализацијом
Поступа по одредбама прописа о првенству пролаза
Поступа при наиласку и проласку кроз раскрсницу на којој је саобраћај регулисан
правилом десне стране
Поступа при наиласку и проласку кроз раскрсницу на којој је саобраћај регулисан
саобраћајним знаком
Поступак при наиласку и проласку кроз раскрсницу на којој је саобраћај регулисан
светлосним саобраћајним знаком

ОЦЕНА
Задовољио

Није задовољио

ТРАМВАЈ / ТРАМВАЈ
СА ТРАМВАЈСКОМ
ПРИКОЛИЦОМ /
ТРАМВАЈСКИ ВОЗ

Поступа при наиласку и проласку кроз раскрсницу на којој је саобраћај регулисан
са кружним током и знацима и наредбама које даје овлашћено лице
Коректно поступа при наиласку: на пешачки прелаз, на пешаке и бициклисте и
остале рањиве учеснике
Коректно поступа у случају сметњи на прузи
Рукује и правилно употребљава телекомуникационе уређаје

* Попуњавати само рубрике за које је вршено вредновање.

На практичном испиту кандидат је
“задовољио” / “није задовољио”
у свим садржајима које је вршено вредновање.

УСПЕШНОСТ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВОЗАЧА ТРАМВАЈА
“положио” / “није положио”

1) Председник

2) Испитивач

3) Испитивач

____________________________

____________________________

____________________________

У____________________, дана ___/___/______. године.

