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РЕГУЛИСАОЕ И БЕЗБЕДНПСТ ДРУМСКПГ САПБРАЋАЈА 
 
Да би се повећала безбедност учесника у саобраћају, потребни су саобраћајни прописи. 
Законом су прописана јасна правила како треба да се понашају сви учесници у саобраћају. 
Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша на начин којим неће ометати, угрозити 
или повредити друге учеснике. Сви смо ми учесници у саобраћају, па тако треба и да се 
понашамо. 
Саобраћајним прописима се одређује који учесник у саобраћају има предност у односу на 
друге учеснике, као и друге информације везане за учеснике у саобраћају.   
На сваком путу на којем се одвија саобраћај налазе се различити типови сигнализације. 
Саобраћајна сигнализација се може поделити на хоризонталну и вертикалну. 
Хоризонталну сигнализацију чине ознаке које се налазе на коловозу. То су линије, 
стрелице, натписи и друге ознаке исписане на коловозу. 
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Задатак за ученике: 

 
 

Р.бр. 
Задаци: Могуће 

бодова 

Остварено 

бодова 

1. a. Откуцајте наведени текст. 

b. Дукумент снимити о фолдер Peti (1,2,3,4,5) под називом 

ваше презиме и име (нпр. Markovic Marko...). 

 

4 

 

2. Трећи  пасус ископирајте 3 пута испод текста. 

 
6  

3. Текст уредите на следећи начин: 

a. Наслов: фонт Comic Sans, величина 18, подебљан, 

поравнање на центру, плава боја. 

b. Први пасус: подебљати, поравнање Justify. 

c. Други  пасус: искосити, поравнање Justify. 

d. Трећи пасус: подвући, поравнање Justify. 

 

 

 

 

8 

 

4. Ископиране пасусе уредити на следећи начин: 

a. Први пасус: фонт Times New Roman, величина 13, лево 

поравнање, боја црвена. 

b. Други  пасус: фонт Courier New, величина 14, десно 

поравнање, боја зелена. 

c. Трећи пасус: фонт Verdana, величина 16, лево и десно 

поравнање (Justify), боја браон. 

 

 

 

 

 

8 

 

5. Упрограму Paint нацртајте кућу и сачувајте под именом 

Kuca. 
4  

6. Испод  текста уметните симболе: .  

Симболе обојите различитим бојама по жељи, величина: 22 

4  

7. Испод симбола унесите поље са данашњим датумом. 

 
 

4 

 

8. Испод датума ископирајте наслов. 4  

9. Унесите слику по жељи из Clip Art-a.  

Величина слике је 4х6 сm. 
4  

10. У текст уметнути слику Kuca. Величина слике је 6х7 сm. 4  

Укупно бодова:   

 

 

Име и презиме ученика: ______________________________________________ 

Оцена: ______________________________________________ 
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