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1. Vozite teretno vozilo najveće dopuštene mase veće od 3,5 tona. Koliko smijete 

neprekidno upravljati tim vozilom u roku od 24 sata? 

a) 12 sati 

b) 10 sati 

c) 9 sati 

 

2. Vozite teretno vozilo čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona. Koliko dugo 

smijete neprekidno upravljati tim vozilom dva puta tijekom sedam uzastopnih dana? 

a) 8 sati 

b) 10 sati 

c) 5 sati 

 

3. Koliko ukupno vrijeme upravljanja vozilom ne smije prijeći u razdoblju od dva 

uzastopna tjedna? 

a) 90 sati 

b) 80 sati 

 

4. Kako vozač može koristiti dnevni odmor u punom trajanju od 12 sati? 

d) najviše u dva dijela tijekom dana 

e) najviše u tri dijela tijekom dana 

f) samo u jednom dijelu tijekom dana 

 

5. Koliki neprekidni dnevni odmor prije početka svakog radnog dana mora imati vozač 

koji vozi teretno vozilo najveće dopuštene mase veće od 3,5 tona? 

a) najmanje 12 sati 

b) najmanje 11 sati 

 

6. Koliko traje skraćeni dnevni odmor? 

a) kraće od 11 sati, ali ne kraće od 9 sati 

b) kraće od 12 sati, ali ne kraće od 10 sati 

 

7. Koliko iznosi ukupno vrijeme vožnje tijekom bilo koja dva uzastopna tjedna? 

a) ne smije biti dulje od 90 sati 

b) ne smije biti dulje od 80 sati 

 

8. Vozite teretno vozilo čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona. Koliko smije 

biti dnevno vrijeme vožnje? 

a) ne smije biti dulje od 8 sati 

b) ne smije biti dulje od 9 sati 

c) ne smije biti dulje od 11 

 

9. Vozite teretno vozilo najveće dopuštene mase veća od 3,5 tona. Iznimno, koliko se 

dnevno vrijeme vožnje može produljiti? 

a) na najviše 9 sati, ali ne više od dvaput tjedno 

b) na najviše 10 sati, ali ne više od dvaput tjedno 

c) na najviše 11 sati, ali ne više od dvaput tjedno 

 

10. Koliko iznosi redoviti dnevni odmor kada ga vozač koristi u dva dijela? 

a) najmanje 10 sati 

b) najmanje 11 sati 

c) najmanje 12 sati 
 


