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Propisi u cestovnom prometu
PROPISI U CESTOVNOM PROMETU
Temeljna načela međusobnih odnosa i ponašanja sudionika i
drugih subjekata u cestovnom prometu utvrđena su Zakonom
o sigurnosti prometa na cestama. Odredbama toga Zakona
propisani su osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste
glede sigurnosti prometa; uređena su pravila prometa na
cestama; sustav prometnih znakova i znakova koje daju
ovlaštene osobe; dužnosti u slučaju prometne nesreće; uvjeti
kojima moraju udovoljavati vozači i vozila.
Zakon o sigurnosti
prometa na
cestama
Pravilnik o
prometnim
znakovima,
signalizaciji i
opremi na cestama
Pravilnik o
vozačkim
dozvolama

Promet na cestama podrazumijeva promet vozila, pješaka i
drugih sudionika u prometu na javnim cestama i
nerazvrstanim cestama koje se koriste za javni promet.
Izrazi
Izrazi u vezi:
- sa sudionicima
- s vozilima
- s cestama
- s radnjama
vozilom
- i s ostalim

Za razumijevanje propisa i pravila u cestovnom prometu
treba poznavati izraze koji su propisani Zakonom i koji se
koriste u cestovnom prometu.
Što znače pojedini izrazi koji se odnose na sudionike u
prometu?
Sudionik u prometu na cesti je osoba koja na bilo koji
način sudjeluje u prometu na cesti. To može biti vozač,
suvozač, putnik, pješak, vodič ili gonič životinja, jahač te
osoba koja izvodi radove na cesti.
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Vozač je osoba koja na cesti upravlja vozilom.

Pješak je osoba koja sudjeluje u prometu, a ne upravlja vozilom, niti Sudionici u pr:
se prevozi u vozilu ili na vozilu, osoba koja vlastitom snagom gura ili - vozač
vuče ručna kolica, zaprežno vozilo ili motorno vozilo, dječje pri- suvozač
jevozno sredstvo, bicikl ili prijevozno sredstvo na osobni ili motorni
- putnik
pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pritom kreče - pješak
brzinom čovječjeg hoda, te osoba koja klizi klizaljkama, skijama ili
- vodič
saonicama ili se vozi na koturaljkama, skateboardu i si.
- gonič
- jahač
- izvođač radova

Što znače pojedini izrazi koji se odnose na vozila?
Vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno kretanju po
cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih
sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s
invaliditetom ili starije osobe, ako se pritom ne kreču brzinom
većom od brzine čovječjeg hoda. To su bicikl, zaprežno
vozilo, motokultivator, radni stroj, traktor, moped, motocikl,
laki četverocikl i četverocikl, osobni automobil, teretni
automobil, tegljač, autobus, trolejbus, priključno vozilo
(prikolica, polupri-kolica i laka prikolica), tramvaj i dr.

Motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom
vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama.
Primjerice, to su osobni automobil, motocikl, moped, teretni
automobil, autobus, traktor i dr.

Vozilo:
- motorno vozilo
- vozilo bez
motora

Motorno vozilo:
- osobni
automobil
- motocikl
- moped
- traktor
- teretni
automobil
- autobus
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Osobni automobil je motorno vozilo
namijenjeno za prijevoz osoba koje,
osim sjedala za vozača, ima najviše
osam sjedala i čija nosivost tereta ne
prelazi 250 kg.
Motocikl je motorno vozilo s dva kotača,
s bočnom prikolicom ili bez nje, i
motorno vozilo na tri kotača ako njegova
masa nije veća od 400 kg.

Moped je motorno vozilo s dva ili tri
kotača čiji radni obujam motora nije veći
3
od 50 cm i koje na ravnoj cesti ne može
razviti brzinu veću od 50 km/h.

Traktor je motorno vozilo konstruirano
da vuče, potiskuje ili nosi izmjenljiva
oruđa, odnosno da služi za pogon takvih
oruđa ili za vuču priključnih vozil
Vozilo bez
motora:
- bicikl
- zaprežno vozil
- prikolica
- poluprikolica

Vozilo bez motora je svako vozilo koje se pokreće snagom
vozača ili je namijenjeno za vuču. Primjerice, to su bicikl,
priključno vozilo, zaprežno vozilo i dr.

Prema određenoj namjeni, vozilo može biti:
• vatrogasno vozilo, za gašenje požara
• radno vozilo, na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za
obavljanje radova (npr. dizalica)
• radni stroj, za obavljanje određenih radova vlastitim
uređajima i opremom (npr. kombajn, valjak, grejder,
kosilica, buldožer, moto-kultivator s priključkom, viličar,
kopač rovova i si.)
• vozilo za prijevoz osoba (npr. osobni automobil, autobus,
trolejbus, tramvaj)
• vozilo za prijevoz tereta (npr. teretni automobil, prikolica,
poluprikolica, laka prikolica)
• vozilo za vuču (npr. tegljač, traktor) i vozilo koje se vuče
(npr. prikolica)
• kombinirano vozilo, za prijevoz osoba i stvari
• vozilo s pravom prednosti prolaska, za obavljanje
određenih zadaća, kada posebnim uređajima daje
svjetlosne i zvučne znakove
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(npr. vozilo službe
hitne
pomoći,
vatrogasne
službe, unutarnjih
poslova,
vojne
policije).
Masa vozila je masa praznog vozila s punim spremnikom
goriva te obveznim priborom i opremom za vozilo. Podaci o
masi i nosivosti vozila upisani su u prometnoj dozvoli.

Masa vozila

Nosivost je dopuštena masa tereta do koje se vozilo smije
opteretiti prema deklaraciji proizvođača vozila, s obzirom na
dopuštena opterećenja nosivih sklopova.

Nosivost

Ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji
se prevozi na vozilu, uključujući i masu osoba koje se nalaze
na vozilu te masu priključnog vozila s teretom ako je ono
dodano vučnom vozilu.

Ukupna masa

Najveća dopuštena masa je masa vozila zajedno s
njegovom nosi-vošću.

Najveća dopuštena
masa

Što znače pojedini izrazi koji se odnose na ceste?
Cesta je svaka javna cesta, ulica u naselju i nerazvrstana cesta na
kojoj se obavlja promet.

Javna cesta je površina od općeg značenja za promet
kojom se svatko može slobodno koristiti uz uvjete određene
Zakonom i koju je nadležno tijelo proglasilo javnom cestom.
Javna cesta se, ovisno o njenom društvenom, prometnom i
gospodarskom značenju, razvrstava u jednu od sljedećih
skupina:
1. autocesta
2. državna cesta
3. županijska cesta
4. lokalna cesta.

Javna cesta

Javne ceste, osim
lokalnih, moraju biti
u stanju u kojem
podnose osovinsko
opterećenje
najmanje 11.500 kg
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Nerazvrstana cesta
mora biti u stanju u
kojem podnosi
osovinsko
opterećenje
najmanje 6.000 kg

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po
bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju različitih
korisnika (seoski, poljski i šumski putovi, putovi na nasipima
za obranu od poplava, pristupne ceste i prostori parkirališta,
benzinskih crpki i si.).

Seoski putovi Poljski
putovi Šumski putovi
Pristupne ceste
Prostori benzinskih
crpki
Cesta se sastoji od određenih površina za različite namjene i
korisnike. To su kolnik, kolnička traka, prometna traka,
prometna traka za ubrzavanje, prometna traka za
usporavanje, prometna traka za spora vozila, prometna traka
za zaustavljanje vozila u nuždi, biciklistička traka, nogostup,
obilježeni pješački prijelaz, pješački otok, stajalište tramvaja
ili autobusa i raskrižje.

Kolnik je dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za
promet vozila, s jednom prometnom trakom ili više prometnih
traka.

Kolnik
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Kolnička traka je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet
vozila u jednom smjeru, s jednom prometnom trakom ili više
prometnih traka.

Kolnička
traka

Prometna traka je obilježeni ili neobilježeni dio kolnika čija je
širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih
vozila u jednom smjeru.

Prometna
traka

Prometna traka za ubrzavanje je dio kolnika namijenjen za
uključivanje vozila u prometni tok sa sporedne ceste, odnosno
drugih prilaznih cesta, s objekata pokraj ceste (benzinskih
crpki, parkirališta, motela i si.).

Prometna
traka za
ubrzavanje

Prometna traka za usporavanje je dio kolnika namijenjen za Prometna
iskključivanje vozila iz prometnog toka na cesti.
traka za
usporavanje
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Prometna
traka za spora
vozila
Prometna traka
za zaustavljanje
vozila
u nuždi

Biciklistička
staza

Prometna traka za spora vozila je obilježeni uzdužni dio
kolnika namijenjen za vozila koja sporom vožnjom (npr. na
uzbrdici) smanjuju protočnost prometa.
Prometna traka za zaustavljanje vozila u nuždi je
obilježeni uzdužni dio kolnika na autocestama i na određenim
mjestima na cestama višeg reda kao i u tunelima, galerijama
i si.

Biciklistička staza je izgrađena prometna površina
namijenjena za promet bicikala koja je odvojena od kolnika i
obilježena propisanim prometnim znakom.

Biciklistička traka

Nogostup

Obilježeni
pješački
prijelaz

Pješački
otok

Nogostup je posebno uređena prometna površina
namijenjena za kretanje pješaka, koja nije u razini s kolnikom
ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način.
obilježen pješački prijelaz
je dio kolničke površine
namijenjen za prelaženje
pješaka
preko
kolnika,
obilježen oznakama na kolniku i prometnim znakovima
obavijesti.

Pješački otok je uzdignuta ili na drugi način obilježena
površina koja se nalazi na kolniku i koja je određena za
privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili
ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog prijevoza.
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Stajalište tramvaja ili autobusa je dio površine ceste
namijenjen zaustavljanju tramvaja ili autobusa radi ulaska i
izlaska putnika i koji je obilježen prometnim znakom.

Stajalište
tramvaja ili
autobusa

stajalište
autobusa

stajalište
tramvaja
Raskrižje je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije
ceste ili više cesta, a i šira prometna površina (trgovi i si.)
koja nastaje križanjem, odnosno spajanjem cesta.

Raskrižje

Značenje pojedinih izraza koji se odnose na radnje vozilom u
prometu objašnjeno je u poglavlju "Prometna pravila".
Što znače ostali izrazi koji se koriste u prometu?
Ugrožavanje prometa je takav način sudjelovanja u
prometu zbog kojeg je nastupila neposredna opasnost
nastanka prometne nesreće.
Ometanje prometa je radnja u prometu kojom se nekoga,
suprotno prometnim propisima, prisiljava na promjenu
dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu.
Preglednost podrazumijeva konkretan prostor što ga
sudionik u cestovnom prometu može vidjeti s mjesta na
kojem se nalazi.

Ostali izrazi

Ugrožavanje prometa

Ometanje prometa

Preglednost
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Kolona

Kolona je niz od najmanje triju vozila, osim bicikla, traktora,
radnog stroja i zaprežnog vozila, koja su zaustavljena na
cesti ili se kreću istom prometnom trakom u istom smjeru, pri
čemu su brzina kretanja vozila i postupci vozača međusobno
uvjetovani i između kojih ne može bez ometanja ući drugo
vozilo.

Smanjena
vidljivost

Smanjena vidljivost postoji ako zbog nepovoljnih
atmosferskih ili drugih prilika (magle, snijega, kiše, prašine,
dima i si.) vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u
prometu ili prometni znak na udaljenosti od najmanje 200 m
na cesti izvan naselja, odnosno najmanje 100 m u naselju.

Prometna
nesreća

Prometna nesreća je događaj na cesti u kojem je sudjelovalo
najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna
osoba ozlijeđena ili poginula ili u roku od 30 dana preminula
od posljedica te prometne nesreće ili je izazvana materijalna
šteta. Nije prometna nesreća kada je radno vozilo, radni stroj,
motokultivator, traktor ili zaprežno vozilo krećući se po
nerazvrstanoj cesti ili pri obavljanju radova u pokretu sletjelo
s nerazvrstane ceste ili se prevrnulo ili udarilo u neku prirodnu
prepreku, a pritom ne sudjeluje drugo vozilo ili pješak i kada
tim događajem drugoj osobi nije prouzročena šteta.

Manja materijalna
šteta

Manja materijalna šteta u prometnoj nesreći je šteta nastala
na objektima i na vozilima na kojima nisu oštećeni vitalni
dijelovi za upravljanje i zaustavljanje, a vozila se mogu
samostalno kretati na cesti.

Vozačka
dozvola

Vozačka dozvola je javna isprava koju je izdalo nadležno
državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja
određenim kategorijama ili vrstama vozila.

Kategorije vozila
Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje vozilima koja su
svrstana u A1, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, F, G, H i
M kategoriju.
Kategorija Vozila koja pripadaju kategoriji
A1
A
B
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Minimalna dob
(god.)

motocikli radnog obujma motora do 125
3
cm i snage motora do 11 kW

16

motocikli s bočnom prikolicom ili bez
bočne prikolice

18

motorna vozila, osim vozila A1, A, F, G i
M kategorije, čija najveća dopuštena
masa nije veća od 3.500 kg i koja
nemaju više od osam sjedala, ne
računajući sjedalo za vozača, ili
kombinacija vučnog vozila u B kategoriji
i priključnog vozila, uz uvjet da najveća
dopuštena masa priključnog vozila nije
veća od mase vučnog vozila, a najveća
dopuštena masa tih vozila, odnosno
skupa vozila nije veća od 3.500 kg

18

Vozilo

Propisi u cestovnom prometu

Kategorija Vozila koja pripadaju kategoriji
B+E

kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog
vozila u B kategoriji i prikolice čija se kombinacija ne uklapa u B kategoriju

C1

motorna vozila najveće dopuštene mase do
7.500 kg

C1+E

C

C+E

D

vučna vozila kategorije C1 i priključna vozila čija
najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg, s
time da najveća dopuštena masa tako nastale
kombinacije vučnog i priključnog vozila ne smije
prelaziti 12.000 kg
motorna vozila čija je najveća dopuštena masa
veća od 7.500 kg
skupine vozila koje se sastoje od vučnoga
motornog vozila C kategorije i priključnog vozila
čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750
kg

motorna vozila za prijevoz osoba koja osim
sjedala za vozača imaju više od osam sjedala

Minimalna
dob (god.)

Vozilo

19

18

19

19

20

21

D+E

vučna motorna vozila D kategorije i priključno
vozilo čija najveća dopuštena masa iznosi više od
750 kg

21

F

traktori s prikolicom ili bez prikolice

16

G

radni strojevi

16

H

pružna vozila - tramvaji

21

M

mopedi i motokultivatori

16
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Uvjeti za upravljanje
Potrebni uvjeti
- tjelesna i
duševna
sposobnost
- vozačko
znanje i
vještine
- korištenje
propisanih
pomagala

vozilom

Za samostalno upravljanje vozilom u prometu na cesti
potrebno je ispunjavati određene uvjete. Samostalno može
upravljati vozilom na cesti u prometu samo vozač koji ima
važeću vozačku dozvolu.
Za upravljanje vozilom u prometu na cesti vozač mora:
• biti tjelesno i duševno sposoban upravljati vozilom
• imati potrebno znanje i vještine
• koristiti se pomagalima koja su upisana u vozačku dozvolu
(npr. naočale i si.).

Vozač ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati
vozilom:
• ako u organizmu ima alkohola ili opojnih droga;
• ako je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili u takvom
psihofizičkom stanju da je nesposoban za sigurno
upravljanje vozilom;
• ako koristi lijekove na kojima je označeno da se ne smiju
upotrebljavati prije ni za vrijeme vožnje.
Tijekom upravljanja vozilom vozač ne smije upotrebljavati
mobitel niti druge uređaje na način koji bi umanjio mogućnost
reagiranja i sigurnog upravljanja motornim vozilom. Mobitel
može koristiti za vrijeme vožnje ako upotrebljava napravu
koja omogućava njegovo korištenje bez uporabe ruku.
Korištenje mobitela tijekom vožnje smanjuje vozačevu
pozornost i koncentraciju, koja treba biti usmjerena na
praćenje prometa na cesti. Ako vozač mora koristiti mobitel,
najsigurnije je zaustaviti vozilo na pogodnom mjestu i nakon
razgovora ponovno se uključiti u promet.
Stjecanje prava na upravljanje vozilom
Stjecanje vozačke dozvole ne donosi samo mogućnost
upravljanja vozilom i prijevoza s jednog mjesta na drugo, već
omogućuje veću slobodu kretanja i proširenje životnog
prostora. Za mnoge mlade osobe dozvola je simbol dokaza o
stjecanju "statusa" odrasle osobe i uključivanja u društvo
motoriziranih. Međutim, postoje i negativne osobitosti:
sudjelovanje u prometnim nesrećama i stradavanje. To saznanje je bitno za mlade osobe, koje kao novi vozači nemaju
potrebno vozačko znanje i iskustvo.

Pravo na samostalno
upravljanje vozilom

Pravo na samostalno upravljanje
kategorije može steći osoba ako je:

vozilom

određene

• duševno i tjelesno sposobna upravljati vozilom određene
• navršila minimalnu dob za upravljanje vozilom određene
kategorije
• položila vozački ispit za upravljanje vozilom određene
kategorije
• ako joj odlukom nadležnog tijela nije zabranjeno
upravljanje vozilom.
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Izdavanje vozačke dozvole
Vozačku dozvolu izdaje i produljuje joj rok važenja policijska
uprava, odnosno policijska postaja na čijem području osoba
koja traži dozvolu ili produljenje ima prebivalište, ili na čijem
području stranac ima prijavljen privremeni ili trajni boravak.
Vozačka dozvola izdaje se s rokom važenja do 80-te godine
života vozača, a mijenja se svakih 10 godina. Za kategoriju
vozila M, A1, A, B ili C1 izdaje se s rokom valjanosti do dvije
godine od dana izdavanja, nakon čega se rok valjanosti mora
produljiti. Za upravljanje vozilima D i H kategorije izdaje se s
rokom važenja pet godina.
Nakon što vozač navrši 80 godina života, vozačka dozvola se
izdaje na rok označen u liječničkom uvjerenju, a najdulje na
pet godina. Osobi čije zdravstveno stanje u vrijeme
zdravstvenog pregleda nije takvo da bi bilo smetnja za
izdavanje vozačke dozvole, ali je neophodan zdravstveni
nadzor u kraćem razdoblju, vozačka dozvola se izdaje s
rokom važenja predloženim u uvjerenju o zdravstvenom pregledu. Taj rok ne može biti kraci od jedne godine.
Vozač ima pravo upravljati samo onim vozilima i
kategorijama vozila što su upisana u vozačkoj dozvoli. Vozač
kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim
vozilom B kategorije ima pravo upravljati i motornim vozilima
koja pripadaju u M, F i G (niže) kategorije.

9612461
Rok važenja vozačke
dozvole
Kada se mijenja
vozačka dozvola?
Izdavanje vozačke
dozvole nakon isteka
roka valjanosti

Vozači motornih vozila kategorije B, C1, C ili D imaju pravo
upravljati motornim vozilima tih kategorija i kad su im
dodane lake prikolice.
Pravo na upravljanje vozilima:
• kategorije C ili H može steci vozač koji ima vozačku
dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B ili C1
najmanje godinu dana
• kategorije D ili D+E može steci vozač koji ima vozačku
dozvolu kategorije C najmanje dvije godine
• kategorije B+E, C1+E, ili C+E može steci vozač koji ima
vozačku dozvolu za vučno vozilo odgovarajuće kategorije
najmanje godinu dana.

Pravo
upravljanja
motornim
vozilom

Kad upravlja vozilom, vozač mora kod sebe imati odgovarajuću važeću vozačku dozvolu i
dužan ju je pokazati na zahtjev policijskog službenika ili službenika nadležnoga upravnog
tijela za nadzor prometa na cesti jedinica lokalne i područne samouprave.
Vlasnik, odnosno osoba kojoj je vozilo povjereno ne smije dati vozilo na upravljanje osobi
koja nema pravo upravljati kategorijom vozila u koju to vozilo pripada ili osobi koja je pod
utjecajem alkohola ili u organizmu ima opojnih droga.
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Novi vozači
OGRANIČENJA
ZA NOVE
VOZAČE
dvije
godine
nakon
dobivanja
vozačke
dozvole
ograničenje brzine
zabrana vuče
priključnog vozila
0 g/kg
alkohola u
organizmu
ne smije imati opojne
droge u organizmu
upravljanje vozilom
noču od 23.00 do
05.00 bez osoboe
starije od 25 godina
vozilo B kategorije
snage motora do 75
kVV

Osoba koja je položila vozački ispit i dobila vozačku dozvolu
za M, A1, A, B, ili C1 kategoriju vozila ne smije upravljati
vozilom dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole:
• na cesti brzinom večom od 80 km na sat
• na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila
brzinom večom od 100 km na sat
• na autocesti brzinom večom od 120 km na sat
• vozilom vuči priključno vozilo
• organizirano prevoziti djecu
• ako u organizmu ima opojnih droga, alkohola ili ako
pokazuje znakove alkoholiziranosti
• u prometu na cesti u vremenu od 23.00 sata do 5.00 sati
osim ako je s njom u vozilu osoba starija od 25 godina
kojoj nije izricana zaštitna mjera ili mjera sigurnosti
zabrane upravljanja motornim vozilom.
Osoba koja je položila vozački ispit i
dobila vozačku dozvolu za B
kategoriju vozila ne smije dvije
godine od dana izdavanja vozačke
dozvole upravljati vozilom čija
snaga motora prelazi 75 kVV, a
osoba koja je položila vozački ispit i
dobila vozačku dozvolu za A
kategoriju
vozila
ne
smije
upravljati vozilom čija snaga
motora prelazi 25 kVV.

vozilo A kategorije
snage motora do 25
kW
Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna
vozačka dozvola

Vozaču koji ima važeču vozačku dozvolu izdanu u Republici
Hrvatskoj može se, na njegov zahtjev, izdati i međunarodna
vozačka dozvola. Međunarodna vozačka dozvola izdaje se s
rokom važenja od pet godina od dana izdavanja, odnosno do
dana važenja vozačke dozvole ako je do isteka njene
važnosti manje od pet godina. Međunarodnu vozačku
dozvolu izdaje Hrvatski autoklub.

Međunarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je izrečena zaštitna mjera
zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta mjera traje. Ako je izdana u Republici
Hrvatskoj, ne može se koristiti za upravljanje vozilima na teritoriju Republike Hrvatske.
Obveze i odgovornosti sudionika u prometu
Osobi koja položi vozački ispit u cijelosti izdaje se Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.
To uvjerenje ne daje pravo upravljanja vozilom, več je temeljni dokument za dobivanje
vozačke dozvole. S netom dobivenom vozačkom dozvolom za novog vozača počinje
1 -14

Propisi u cestovnom prometu
životna škola upravljanja vozilom i stjecanje neposrednoga
vozačkog iskustva u različitim i opasnim prometnim
situacijama. Stjecanje vozačkog iskustva i prakse stvara
sigurnog i dobrog vozača.
Sudionici u prometu dužni su, u postupanju prema
prometnim propisima i pravilima, voditi računa o optimalnoj
sigurnosti, njegovati solidarnost, humane i etičke odnose u
prometu na cestama, štititi zdravlje i život drugih osoba, a
osobito djece, invalida, starih i nemoćnih osoba i brinuti se o
zaštiti životnog okoliša. Također su dužni postupati u skladu
s propisima o prometnim pravilima, prometnim znakovima
postavljenim na cesti te znakovima i naredbama ovlaštenih
osoba. Sudionici u prometu dužni su postupati:
• prema prometnim pravilima kad na cesti nema prometnih
znakova, prometnih svjetala ili znakova ovlaštenih osoba
• u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i
kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima
• prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje
razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na
istom mjestu drugim prometnim znakom
• prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po
naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time
odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja
prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja
prometnih svjetala.
Dok upravlja vozilom u prometu, vozač je dužan:
• vozilo držati na takvoj udaljenosti od drugih vozila u
prometu da, s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge
okolnosti prometa, ne izazove opasnost i ne ometa druge
vozače
• obratiti pažnju na pješake koji se nalaze na kolniku ili
stupaju na kolnik
• kad prilazi obilježenome pješačkom prijelazu, upravljati
vozilom s osobitim oprezom i voziti takvom brzinom da, u
slučaju potrebe, može pravodobno zaustaviti vozilo ispred
pješačkog prijelaza,
• na dijelu ceste po kojem se kreču djeca, osobe s
invaliditetom, starije i nemoćne osobe ili su postavljeni
prometni znakovi o sudjelovanju tih osoba u prometu,
voziti s osobitim oprezom, takvom brzinom da vozilo može
pravodobno zaustaviti u slučaju potrebe
• obratiti osobitu pažnju na slijepe osobe kad samostalno
sudjeluju u prometu
• kada se vozilom kreče pokraj vozila javnog prijevoza
putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za
vlastite potrebe, zaustavljenoga na stajalištu, kretati se
smanjenom brzinom i uz povećan oprez tako da ne
ugrožava osobe koje u to vozilo ulaze, odnosno iz njega
izlaze
• zaustaviti svoje vozilo iza vozila javnog prijevoza putnika ili po
kraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, za
ustavljenog na stajalištu kad osobe, ulazeći u to vozilo, odnosno
izlazeći iz tog vozila, moraju prijeći preko prometne trake i bicik
lističke staze ili trake kojom se vozilo kreće
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• kada se vozilom kreće iza vozila kojim se prevoze djeca i
vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na cesti koja
ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila
u jednom smjeru, zaustaviti se kad je vozilo kojim se
prevoze djeca zaustavljeno na kolniku dok djeca ulaze u
vozilo ili izlaze iz vozila.
Zabranjeno je na cesti i cestovnom zemljištu ostavljati
oštećena, dotrajala ili neregistrirana vozila te ostavljati ili
bacati otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti
sigurnost prometa ili onečistiti ili ugroziti okoliš.
Vozač je dužan ukloniti predmete i tvari koje s njegova vozila
padnu na cestu i cestovno zemljište, te predmete koje je pri
zaustavljanju vozila ostavio na cesti. Također će s kolnika
ukloniti predmete na koje naiđe tijekom vožnje ako time ne
ometa sigurnost prometa, ili će o tome obavijestiti policiju.
Ponašanje u prometu prije svega ovisi o osobnoj
odgovornosti, a odgovorno ponašanje preduvjet je za sigurnu
vožnju. Stoga su odgovornost, uvažavanje, razumijevanje i
poštivanje drugih sudionika u cestovnom prometu bitan
doprinos sigurnom i urednom odvijanju prometa.

U Priručniku se koriste izrazi koji su propisani Zakonom o
sigurnosti prometa na cestama:
Izrazi "Kolnička traka", "Prometna traka", "Prometna traka za
ubrzavanje", "Prometna traka za usporavanje", "Prometna
traka za spora vozila", "Prometna traka za zaustavljanje
vozila u nuždi", "Biciklistička traka" propisani su u članku 4.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne Novine,
br. 105/04.).
Izrazi "Otvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza
putnika", "Zatvaranje prometnog traka za vozila javnog
prijevoza putnika", "Prometni trak za vozila javnog prijevoza
putnika", "Prometni trak", "Otvaranje prometnog traka",
"Zatvaranje prometnog traka", "Prometni trak za spora
vozila", "Zatvaranje prometnog traka za spora vozila",
"Kolnički trak", "Prometni trak namijenjen određenoj vrsti
vozila" propisani su Pravilnikom o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (Narodne Novine, br.
33/05.)
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PONAŠANJE SUDIONIKA U PROMETU
Međusobno
uvažavanje

Ponašanje sudionika u prometu mora se temeljiti na
međusobnom uvažavanju i partnerskom odnosu. Prometni
odgoj, počevši od dječjih vrtića i osnovnih škola do odgoja u
obitelji, preduvjet je za sigurno ponašanje u prometu.

Partnerski odnos
Prometni odgoj
dječji vrtić
osnovna škola
odgoj u obitelji
vozačko iskustvo
Sigurno
ponašanje u
prometu

Posebna skupina sudionika su novi vozači koji su netom
stekli vozačku dozvolu. Sudjelovanjem u cestovnom prometu
s nedovoljno vozačkog iskustva, nailaze na nove, nepoznate i
opasne situacije koje još ne mogu sigurno rješavati. Oni tek
počinju učiti prepoznavati opasne situacije, stjecati vozačke
vještine i iskustvo u stvarnim prometnim uvjetima i razvijati
osjećaj za prepoznavanje i izbjegavanje opasnosti u prometu.
Za njih je najhitnije da steknu iskustvo i da postanu dio
sustava cestovnog prometa, uz uvažavanje drugih sudionika.

Prometna kultura
Kulturno ponašanje sudionika u prometu, pa tako i vozača,
ovisi, prije svega, o njihovoj općoj kulturi, odgoju, razini
njihova znanja o prometu, psihofizičkim osobinama, razini
prometne kulture ali i o motiviranosti za ponašanje sukladno
tome.

Ponašanje u skladu s
prometnim
propisima i
pravilima

Uloga i odgovornost
roditelja

Kulturno se ponašati u prometu znači ponašati se u skladu s
prometnim propisima i pravilima, uz međusobno uvažavanje,
obzirnost i tolerantnost prema drugim sudionicima. U okviru
tog ponašanja poseban odnos i obzirnost treba imati prema
najugroženijim sudionicima prometa, djeci, starijim osobama,
osobama s invaliditetom, pješacima i biciklistima.
Nepisana pravila ponašanja i sigurnosna pravila imaju
zajedničko obilježje, koje se očituje u uvažavanju i poštivanju
svih sudionika u prometu.
Roditelji imaju veliku ulogu i odgovornost u prometnom
odgoju svoje djece i upućivanju na sigurno i kulturno
ponašanje. Svojim ponašanjem u prometu uče i odgajaju
djecu pravilnom ponašanju u

različitim situacijama, kao što je korištenje sigurnosnog pojasa,
pravilno izvođenje radnji vozilom, pravilno korištenje pokazivača
smjera, predviđanje opasnosti, prelazak ceste preko obilježenog pješačkog prijelaza, čekanje na slobodan prolazak kod semafora i sl.
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Međutim, često se događa da se unatoč kulturnom
ponašanju roditelja drugi sudionici u prometu nekulturno
ponašaju, što u djece stvara negativnu sliku o pravilnom i
sigurnom ponašanju u prometu.
Međusobni odnos sudionika u prometu
Međusobni odnos sudionika u prometu prepoznaje
se u načinu njihova komuniciranja i sporazumijevanja, odnosno razini
prometne kulture. Prometni
uvjeti i različite situacije u
prometu
utječu
na
ponašanje
pojedinca
i
njegov odnos prema drugim sudionicima. Odnosi bi
trebali odražavati međusobno poštivanje, uvažavanje, solidarnost i
humanost.

Međusobni odnos sudionika u prometu mora se temeljiti na
povjerenju. Solidarnost, međusobno uvažavanje te procjena
sudionika u prometu bitan je preduvjet za sigurno
ponašanje. Sudionik prometa mora se prepoznati,
procijeniti, moraju se znati njegove obveze i prava, a na
temelju toga vozač treba procijeniti i potencijalne opasnosti.
Solidaran vozač mora imati razumijevanja prema
postupcima drugih sudionika prometa, čak i onda kada su
protivni pravilima ponašanja ili odražavaju nesigurnost u
postupanju.
Solidarnost
i
humano
postupanje
podrazumijevaju pomoć drugome, pa čak i ako ugrožava
sebe i druge. Tako se ponašajući, svaki sudionik prometa
može očekivati da će se i drugi sudionici prometa ponašati
na isti način. Solidaran i human odnos gradi se s
vremenom, tijekom stjecanja vozačkog iskustva.

Međusobno
poštivanje
uvažavanje
solidarnost
humanost

Uzajamno
povjerenje
sudionika u
prometu

Pomoć drugim
sudionicima
prometa

Načelo povjerenja
Pravilno ponašanje sudionika u prometu i uvjerenje da će
se i ostali sudionici pravilno ponašati naziva se načelom
međusobnog povjerenja. Načelo povjerenja je važno za
korektan odnos prema drugim sudionicima i sigurnu vožnju.

Načelo povjerenja
među sudionicima
prometa

Međutim, vozač se ne smije bez opreza pouzdati u načelo
međusobnog povjerenja da će se svi sudionici u prometu
ponašati u skladu s prometnim propisima i pravilima.
Posebno se to odnosi na:
• djecu
• slijepe i gluhe osobe
• osobe iz čijeg ponašanja se unaprijed može zaključiti da
nisu sposobne sigurno sudjelovati u prometu (primjerice:
alkoholizirane osobe, starije nepažljive osobe i dr.).
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Procjena
ponašanja u
odnosu na:
starosnu dob
razinu pozornosti
iskazanu namjeru

Povećani oprez
ako se ne može
primijeniti načelo
povjerenja

Procjena stupnja povjerenja u ponašanje drugog sudionika u
prometu, treba uzeti u obzir njegove sljedeće karakteristike:
• starosnu dob - radi li se o djetetu, odrasloj ili starijoj osobi,
te u skladu s tim predvidjeti njihovo ponašanje
• razinu pozornosti - od nepažljive ili nedovoljno
koncentrirane osobe u prometu na cesti ne može se
očekivati pravilno i sigurno ponašanje
• iskazanu namjeru - pri nejasnom, neodlučnom ili čudnom
ponašanju sudionika u prometu ne može se prepoznati
namjera, te se ne smije vjerovati u njegovo pravilno
ponašanje.
Prema sudionicima prometa na koje se ne može primijeniti
načelo povjerenja treba se odnositi s povećanim oprezom.
Vozač mora, uz stalno promatranje i vožnjom u pripravnosti
za kočenje, izbjeći ugrožavanje tih sudionika.

Stavovi i navike, oprez i pozornost u prometu
Pozitivni stavovi
poštivanje obveza
ograničenja
dužnosti

Poštivanje ograničenja brzine, propuštanje pješaka na
obilježenom pješačkom prijelazu, propuštanje vozila na
raskrižju, poštivanje prometnih svjetala i si. ukazuje na
pozitivne stavove u prometu.

Odgovorno
ponašanje

Temeljni stav svakog sudionika u prometu treba biti stav o
odgovornom i pravilnom ponašanju, predviđanju i
izbjegavanju opasnosti u prometu.

Navike - primjena
naučenog
ponašanja

Pozornost
Koncentracija
Uočavanje
prometne situacije

Svjesnost situacije

Navika je naučena tendencija svakog sudionika u prometu
da na određeni način reagira u određenoj situaciji. To je
tendencija da se naučeno ponašanje u određenoj situaciji
primijeni, primjerice, ponašanje u skladu s pravilima
propuštanja vozila na raskrižju, ponašanje u skladu sa
značenjem prometnih svjetala na semaforu, ponašanje u
skladu sa značenjem prometnih znakova, vožnjom
propisanom brzinom, vožnjom prilagođenom brzinom, vožnja
uz primjenu načela defenzivne vožnje i si.
Pozornost predstavlja usmjerenost osobe prema izvoru
podražaja, odnosno uočavanje prometne situacije. Očituje se
u razini psihičke i psihomotorne aktivnosti vozača prema
trenutačnoj prometnoj situaciji tijekom vožnje. Koncentracija
pozornosti predstavlja stupanj usmjerenosti vozačeve
pozornosti prema određenoj prometnoj situaciji. Uz
navedene čimbenike pozornosti, brzina kretanja vozila ima
bitnu ulogu. Pravodobno uočavanje opasnosti daje vozaču
dovoljno vremena da korigira svoje pogreške i pravodobno
reagira na tuđe pogreške. Vjerojatnost uočavanja neke
zapreke i brzina kretanja vozila u obrnuto su
proporcionalnom odnosu, tj. što vozač sporije vozi
vjerojatnost da će pravodobno uočiti prepreku je veća.
Ako je vozač svjestan onoga što se događa u neposrednom
okružju, odnosno da može pravodobno uočiti i spoznati
prometnu situaciju, on će pravodobno reagirati i izbjeći
moguću opasnost.
Prije započinjanja neke radnje vozilom, vozač mora uočiti
prometnu situaciju i procijeniti može li tu radnju izvesti
sigurno.
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Procjena opasnosti prometne situacije i donošenje pravilne odluke
Kod donošenja odluke, vozač mora uzeti u obzir i najčešće
uzroke prometnih nesreća, te na temelju njih pravodobno
predvidjeti rizičnu situaciju i procijeniti moguću opasnost.

Procjena opasnosti
Predviđanje opasne
situacije

Za procjenu razine opasnosti određene prometne situacije
posebno je važno predviđanje. Bez obzira na uvjete vožnje,
vozač mora uvijek predvidjeti moguće iznenadne i opasne
situacije. Sposobnost predviđanja opasnosti bitna je za razvoj
navika ponašanja u prometu.
Sposobnost predviđanja namjera drugih vozača ili drugih
sudionika prometa uvjet je za ispravnu procjenu i reagiranje u
prometnoj situaciji. Neprekidno procjenjivanje u vožnji je
nužno jer tako tijekom vožnje izostaju iznenađenja i
nepripremljene reakcije. Stoga tijekom vožnje treba
izbjegavati svaku aktivnost zbog koje bi izostala ili zakasnila
procjena te pravilno reagiranje (kao što je, na primjer, telefoniranje, pisanje ili čitanje SMS poruka, traženje postaja na
radio-prijemniku, promjena CD-a, pa čak i razgovor sa
suvozačem ili putnicima u vozilu). Sve takve aktivnosti
odvlače pozornost i dekoncen-triraju vozača.
Donošenje pravilne odluke o postupanju tijekom vožnje
temelji se na poznavanju sigurnosnih pravila i čimbenika
opasnosti i rizika koji se odnose na:
• karakteristike ceste koje vozač stalno vidi, kao što su,
primjerice, zavoji, prijevoji, raskrižja, zapreke, vozila, drugi
sudionici u prometu i si.
• karakteristike okoline ceste koje nisu vidljive, kao što su,
primjerice, nepredvidljivost postupaka drugih sudionika u
prometu, zapreke koje se ne mogu vidjeti zbog ograničene
preglednosti i si.

Izbjegavanje
telefoniranja
pisanja i čitanja
SMS poruka i si.
Odvlačenje
pozornosti

Donošenje pravilne
odluke

Uvažavanje
čimbenika
opasnosti

Za procjenu opasnosti i donošenje odluke vozač mora uzeti
u obzir i ostale čimbenike koji utječu na ispravnost odluke,
kao što su vremenski uvjeti, vidljivost, stanje vozila, prometni
uvjeti i ponašanje drugih vozača.
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Pravodobno reagiranje
Pravodobno
reagiranje

Svaka nepravodobno donesena odluka o načinu postupanja
može imati za posljedicu naglo izvođenje pravilne radnje
vozilom ili izvođenje pogrešne radnje vozilom, što u pravilu
uvijek predstavlja rizik.

sigurno rješavanje
konkretnih
prometnih situacija
Vozač koji se približava
raskrižju
ili
obilježenom
pješačkom prijelazu mora
predvidjeti da pješak može
iznenada stupiti na obilježeni
pješački prijelaz ispred vozila
i pravodobno donijeti odluku
o propuštanju pješaka.
Pravodobno
reagiranje
izbjegavanje naleta
na vozilo ili pješaka

Ako tako predviđa i odmah počinje usporavati, imat če
dovoljno vremena pravilno reagirati. Ako reagira tek onda kada
vidi pješaka na pješačkom prijelazu, odluku o propuštanju
pješaka donosi prekasno i tada mora naglo kočiti i izbjegavati
nalet na pješaka, što je vrlo opasno i rizično. I svako oklijevanje
i neodlučnost u postupanju predstavlja rizik jer se gubi vrijeme
potrebno za pravodobno postupanje.
Ako vozač, bez obzira na ispravnost odluke, pravodobno
reagira, ostavlja dovoljno vremena i ostalim sudionicima u
prometu da ispravno reagiraju na njegovu moguću pogrešku.
Vrijeme reagiranja

Vrijeme reagiranja
vrijeme potrebno
vozaču za odgovor na
uočeni podražaj

Za sigurnu vožnju, osim usklađenosti zamječivanja s
izvođenjem određenih pokreta, i spretnosti pri izvođenju
neke radnje, važna je i brzina reagiranja, odnosno vrijeme
reagiranja vozača.

Jednostavno vrijeme
reagiranja
reagiranje
na jedan podražaj
Složeno
vrijeme
reagiranja
reagiranje na jedan od
nekoliko podražaja

Individualne
značajke vozača

Na vrijeme reagiranja vozača utječu:
• vrsta podražaja (svjetlo, zvuk, dodir i dr.)
• sposobnosti
• psihičko stanje vozača (bolest, umor,
alkohol itd.)
• razina vozačkog znanja i vještina
• starosna dob.
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U pravilu, opasnost u prometu brže uočavaju vozači koji
• voze prilagođenom brzinom
• imaju više vozačkog iskustva
• imaju veću razinu znanja i vještina
• tijekom vožnje predviđaju i očekuju opasnost
• nisu pod utjecajem alkohola, lijekova ili droga.

Vrijeme potrebno za
reagiranje od nekoliko
stotinki sekunde do
više sekundi

•

Vrijeme reagiranja je kod svakog vozača različito. Za
Za izračun se uzima tzv. "prosječno vrijeme" reagiranja ili
"psihotehničko vrijeme", vozača koje iznosi jednu sekundu.
Uvijek je dulje kod vozača koji su pod utjecajem alkohola i
droga. Prema tome, za vozača je važno da tijekom vožnje
predviđa iznenadne opasnosti, donosi pravilne odluke te
pravodobno i točno reagira.
Komunikacija između sudionika u prometu
Sudionici u prometu međusobno komuniciraju u skladu s
prometnim pravilima, pravodobno i jasno iskazujući svoje
namjere davanjem odgovarajućih znakova. S drugim
sudionicima u prometu vozač može komunicirati:
• davanjem znakova pokazivačima smjera i/ili stop-svjetlima
• izmjenom svjetala kratka - duga
• zvučnim znakom upozorenja (sirenom)
• položajem i brzinom vozila.

Jasno pokazivanje namjere samo je jedan od načina komuniciranja.
Iskustvom, vozač spoznaje kako propisani način komunikacije nije
dovoljan, već da treba često uporabiti i "druge znakove". Ako to
zahtijeva prometna situacija, komunicirati se može i znakovima
tijela, glave i rukama. Pri uporabi tih znakova važno je da ih oba
sudionika, odnosno vozača jednako razumiju i shvaćaju.

Brzo odlučivanje vozača

Davanje znakova
pokazivači smjera
stop-svjetla kratka
ili duga svjetla
zvučni znak
položaj i brzina
vozila

Drugi znakovi
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Defenzivna vožnja
Predviđanje
Izbjegavanje
Oprez
Pripravnost
Koncentracija
Razmišljanje
Pravodobno
reagiranje

Pravilno reagiranje

Učenje i vježbanje

Defenzivna vožnja podrazumijeva vožnju s predviđanjem i
izbjegavanjem rizika. To je način vožnje kojim se vozač u
prometu brani od potencijalnih opasnosti i izlaganja riziku.
Voziti defenzivno znači biti vrlo oprezan, smiren i stalno
spreman na opasne situacije.
Defenzivni vozač kontrolira svaku situaciju. Aktivno prati,
promatra i procjenjuje uvjete vožnje, ponašanje i namjere
drugih sudionika i u skladu s tim odlučuje o načinu svog
postupanja u konkretnoj situaciji.
Dok vozi, vozač često usmjerava pozornost na pogrešne
stvari. Pogrešno procjenjuje razmak, brzinu i svoje
sposobnosti da če pravodobno reagirati. Vozač koji je za
vožnje svjestan rizika, predviđa i reagira pravodobno i
ispravno, vozi defenzivno. To podrazumijeva da vozač:
• razmišljanjem unaprijed predviđa određene postupke
• gleda što dalje ispred vozila uočavajući bitno
• ima obzira prema drugim sudionicima
• sigurno nadzire prometnu situaciju
• prati odvijanje prometa
• pravodobno i pravilno reagira
• prvo promisli a onda postupa.
Kako bi vozač usvojio defenzivni stil vožnje mora naučiti i
steći navike defenzivnog načina vožnje, da bi to postao
njegov stil vožnje.
Rizično ponašanje

Načini rizičnog
ponašanja
vozača tijekom
upravljanja
vozilom

Tijekom upravljanja vozilom kod vozača se mogu prepoznati
načini ponašanja koji su neprihvatljivi i zbog kojih takvi vozači
lakše ulaze u konfliktne situacije i češće izazivaju prometne
nesreće.
Impulzivnost - vozač najprije učini, a onda promisli. Često
dovodi do nepromišljenih postupaka zbog čega se gubi
nadzor nad vozilom i ugrožavaju drugi sudionici.
Opravdavanje - prebacivanje krivice i odgovornosti na
druge. Takvi vozači često dolaze u sukob s drugim
sudionicima. Ne mijenjaju vlastito ponašanje na temelju
pouka iz iskustva, što može imati vrlo loše posljedice na
sigurno ponašanje.
Potiskivanje mislio onome što je neugodno. U takvim
prilikama svijest vozača o riziku se smanjuje, a sklonost
riziku povećava.
Oblikovanje reagiranja - pojačavanje jednih osjećaja
vozača na račun drugih. Često u prometu ishod takvog
reagiranja može biti da se nesiguran vozač počne agresivno
ponašati ili da vozač koji se boji želi pokazati hrabrost u
različitim rizičnim situacijama.
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Samodokazivanje - ponašanje vozača kojim se na vidljiv
način želi pokazati vlastita sposobnost, ponekad precijenjena
u odnosu na stvarnu sposobnost. Također, želja vozača za
samodokazivanjem može se očitovati u ponašanju kojim se
po svaku cijenu inzistira na "svome pravu".
Prestiž - ponašanje vozača kojem je jedini motiv osjećaj da
je bolji od drugih i da stoga ima "veće pravo".
Stres - ponašanje vozača kada zahtjevi prometne situacije
nadilaze njegove sposobnosti. Stres može dovesti do toga da
se konkretna zadaća ne može kvalitetno obaviti. Smanjuje se
pozornost i dolazi do blokiranja u procesu donošenja odluke i
izvođenja radnje. Često je rezultat takvog ponašanja panično
reagiranje u kojem prevladavaju osjećaji i pogrešni postupci.
U stresnoj situaciji vozača može obuzeti i osjećaj neuspjeha
pri čemu on postaje pasivan, "predaje se" i pasivno promatra
razvoj situacije. Takvo ponašanje vrlo je opasno, posebno za
mlade vozača koji nemaju dovoljno vozačkog iskustva.

Procjena
vlastitih
sposobnosti

Ako vozač tijekom upravljanja vozilom uoči kod sebe neki od
opisanih načina ponašanja ili stanja treba se sjetiti do kojih
loših situacija ga to može dovesti, te mora ispraviti svoje
ponašanje. Isto tako potrebno je imati obzira prema
poteškoćama i problemima drugih sudionika prometa.
Siguran vozač se ne ponaša rizično, on se ne dovodi u takve
situacije. Rizično ponašanje moraju izbjegavati osobito mladi
vozači koji na rizik opasnosti, u pravilu, reagiraju pogrešno. U
prometu se mora ponašati odgovorno, imati obzira prema
drugima, kontrolirati svoje ponašanje, prilagođavati se tuđim
pogreškama, imati predosjećaj i maštu.

Siguran vozač

Ponašanje pri alkoholiziranosti, uzimanju opojnih droga ili lijekova
Vozač se vozilom može uključiti u promet onda kada je
duševno i tjelesno sposoban za vožnju i ako ima potrebna
znanja i vještine. Često nije svjestan ili ne želi biti svjestan
problema u vožnji koji mogu nastati pod utjecajem alkohola,
opojnih droga ili lijekova u organizmu.
Alkohol

Alkohol
Vozač ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi
upravljati vozilom ako u organizmu ima alkohola.

Kako se na vozača odražava konzumiranje alkohola?

Djelovanje na mozak

Alkohol najprije i najviše djeluje na mozak. Putem krvi vrlo brzo
dolazi do mozga i već i mala koncentracija brzo djeluje na sve
centre u njemu. Zato se učinci najprije pojavljuju na psihičkom
stanju.
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Vozači postaju
nekritični,
neoprezni
ignoriraju
opasnost

To dovodi do smanjenja sposobnosti vida, usporenog
reagiranja, koncentracije i do precjenjivanja vlastitih
sposobnosti, narušavanja koordinacije pokreta i dr. Već pri
vrlo niskoj koncentraciji alkohola u organizmu (možda već pri
0,1 g/kg) vožnja predstavlja potencijalnu opasnost.
Sposobnost prosuđivanja smanjuje se već u ranoj fazi
konzumiranja. Većina vozača ne primjećuje nakon
konzumiranja male količine alkohola smanjenje sposobnosti
vida, a posebno suženje vidnog polja. Pri većoj koncentraciji
alkohola, vid se bitno pogoršava, a često se vidi dvostruko.

Poteškoće s vidom, smanjena pozornost, sposobnost
prosudbe i donošenja ispravne odluke pojavljuju se pod
utjecajem alkohola prije smanjenja motoričkih sposobnosti,
što znači prije nego što vozač shvati kako je pod utjecajem
alkohola.
Djelovanje i razgradnja alkohola u organizmu

Djelovanje alkohola
ovisi o različitim
čimbenicima

Koliko dugo će djelovati alkohol u krvi ovisi o različitim
čimbenicima, a prije svega o:
• količini i koncentraciji alkohola u krvi
• tjelesnoj masi (težini)
• količini i vrsti pojedene hrane
• psihičkom stanju
• vremenu konzumiranja alkohola.
Pri konzumiranju jednake količine alkohola, osoba koja je
krhka i male tjelesne težine ima veću koncentraciju alkohola
u krvi nego visoka, jaka i teška osoba. Ako se alkohol pije na
tašte, koncentracija alkohola u krvi se bitno povećava i
djeluje jače nego ako je osoba sita. Osoba koja popije dva
decilitra žestokog pića u vremenu od jednog sata ima veću
koncentraciju alkohola u krvi nego ako ista osoba popije ta
dva decilitra u razdoblju od četiri sata.
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Razgradnja alkohola u krvi traje relativno dugo. Tijekom
jednog sata u prosjeku se razgradi oko 0,1 g/kg, što ovisi o
osobi. Ako se konzumira velika količina alkohola, primjerice
pet do šest boca piva s 5,2% alkohola ili 2 do 2,5 dcl
žestokog pića, treba 10 do 12 sati da se alkohol razgradi,
odnosno da se organizam oslobodi alkohola.
Ako se alkohol konzumira noću, velika je vjerojatnost da će
se zadržati u organizmu još dugo tijekom drugog dana.
Razgradnja alkohola u krvi ne može se ubrzati
konzumiranjem kave ili nekih drugih sredstava.
Najčešće pogreške vozača koji upravljaju vozilom pod
utjecajem alkohola su:
• nepropisna i neprilagođena brzina
• nepropisno mimoilaženje
• nepropisno pretjecanje
• nepoštivanje pravila propuštanja.

Najčešće
pogreške

Najčešće vrste nesreća vozača koji upravljaju vozilom pod
utjecajem alkohola su:
• slijetanje vozilom s kolnika i prevrtanje
• sudar s vozilom iz suprotnog smjera.
Ako vozač ipak prigodno popije, ne smije voziti u takvom
stanju. Kako bi se rizik nastanka nesreće ili druge posljedice
izbjegli, treba koristiti javni prijevoz ili se povesti s prijateljem
koji ne pije. Kada piješ, ne vozi!
Kako se utvrđuje prisutnost alkohola u organizmu?
Prisutnost alkohola u organizmu utvrđuje se:
• analizom krvi ili urina
• mjerenjem količine alkohola u litri izdahnutog zraka
• liječničkim pregledom
• drugim metodama i uređajima.
Ako vozač u organizmu ima određenu količinu alkohola,
kaznit će se novčanom kaznom i može mu se izreći
određeni broj negativnih bodova. Također se može izreći
zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u
određenom trajanju.
Opojne droge
Uživanje droge zabranjeno je! Vozač ne smije upravljati
vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako u
organizmu ima opojnih droga. Smatrat će se da vozač u
organizmu ima opojnih droga ako se njihova prisutnost
utvrdi odgovarajućim sredstvima ili uređajima, liječničkim
pregledom ili analizom krvi ili krvi i urina.
Na smanjenje sposobnosti za vožnju (smanjena pozornost,
slabo prepoznavanje, suženje vidnog polja, produljenje
vremena reagiranja i
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poremećaj motorike) bitno utječu različite droge, čak i u
malim količinama (morfij, heroin, hašiš, kokain i dr.). Pod
utjecajem droga osobe su sklone agresivnosti, haluciniranju i
euforiji, što vodi gubljenju kontrole nad ponašanjem, a to za
sigurnost vožnje i sudionike u prometu može biti kobno.
Lijekovi
U prometu sudjeluju i vozači koji boluju od različitih bolesti
koje zahtijevaju korištenje lijekova. Utjecaj lijekova manje je
opasan od utjecaja alkohola i droga, ali neki lijekovi ipak
negativno djeluju na psihofizičke sposobnosti vozača.
Lijekovi za smirenje i opuštanje čine vozača pospanim i
manje opreznim. Prije uporabe lijekova vozač se obvezno
mora posavjetovati s liječnikom, pročitati upute o načinu
korištenja i samo ih sukladno tome koristiti.
Lijek označen na ambalaži crvenim trokutom utječe na
sposobnost aktivnog sudjelovanja u cestovnom prometu.
Lijek označen na ambalaži bijelim trokutom koji ima crveni
rub djeluje na psihofizičke sposobnosti te može utjecati na
sposobnost upravljanja vozilom.
Lijek označen na ambalaži bijelim trokutom koji ima crni rub
djeluje na sposobnost upravljanja vozilom. Bolesnik koji
uzima lijek s takvom oznakom, četiri sata nakon uzimanja
lijeka ne smije voziti motorno vozilo.
Utjecaj psihofizičkog stanja i umora na sigurnost vožnje
Umor se otklanja
odmorom i to na
sljedeći
način:
na prikladnom mjestu
napraviti kratki odmor
osvježiti se
osvježavajućim
pićem
razgibati se na svježem
zraku
po potrebi odspavati
u vozilu
ako postoji mogućnost,
vožnju treba nastaviti
drugi vozač.

Umor se, u pravilu, pojavljuje već nakon dva do tri sata
vožnje. Prvi znaci umora su zijevanje, bockanje u očima,
otežani očni kapci, zategnutost mišića, osjećaj topline, a jači
umor može dovesti i do priviđanja nepostojeće situacije.
Vožnja u takvom stanju može dovesti do polusvjesnog stanja,
umanjene sposobnosti prosudbe, a najgore je ako vozač
zaspe za upravljačem.
Kod umornog vozača slabi pozornost, koncentracija i
sposobnost procjene situacije. Reakcije su mu iznenadne i
ubrzane, ali u pravilu netočne. Redoslijed, točnost i brzina
izvođenja radnji su poremećeni, smanjena je psihomotorička
sposobnost i spretnost. Posebno se to odnosi na vožnju noću.
Zato bi je trebalo izbjegavati.
Tijekom vožnje vozač je izložen fizičkom naprezanju
(dugotrajan nepomičan položaj tijela) i psihičkom naporu.
Ako vozač tijekom vožnje postane svjestan umora, treba
prekinuti vožnju.

Prije kretanja na dugu vožnju vozač se mora odmoriti i dobro
naspavati. Tijekom vožnje, u vozilu treba biti ugodna mikroklima, a
svaka dva do tri sata na prikladnom mjestu ili odmorištu uz cestu
vozač se mora odmoriti. Na takav način vožnja će biti sigurna i
sigurno će se doći do planiranog odredišta.
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CESTA I NJENA OBILJEŽJA
Javne ceste moraju biti građene, održavane i rekonstruirane
tako da ih na siguran način mogu koristiti svi korisnici kojima
su namijenjene. Specifična obilježja ceste zahtijevaju od
vozača, a posebno novih, odnosno mladih vozača,
prilagođen način vožnje cestom i prilagođavanje vožnje
trenutačnim uvjetima na njoj. Tijekom vožnje, vozač mora
prilagoditi svoju vožnju obilježjima ceste što bitno pridonosi
smanjenju mogućnosti nastanka prometne nesreće.
Vrste cesta

autocesta

završetak autoceste

broj autoceste

cesta
namijenjenaisključivo
za promet motornih
vozila
- brza cesta

završetak ceste
namijenjene
isključivo za
promet motornih
vozila - brze ceste

Autocesta je javna cesta
posebno
izgrađena
i
namijenjena
isključivo
za
promet motornih vozila, koja
ima dvije fizički odvojene
kolničke trake (zeleni pojas,
zaštitnu ogradu i si.) za promet
iz suprotnih smjerova s po
najmanje dvije prometne trake širine najmanje 3,5 m, a s
obzirom na konfiguraciju terena - i po jednu traku za
zaustavljanje vozila u nuždi širine najmanje 2,5 m, bez
raskrižja s poprečnim cestama i željezničkim ili tramvajskim
prugama u istoj razini, u čiji se promet može uključiti,
odnosno isključiti samo određenim i posebno izgrađenim
priključnim prometnim trakama za ubrzavanje ili usporavanje,
odnosno priključnim rampama, kojom je omogućen siguran
prometni tok vozila brzinom najmanje 80 km na sat i koja je
kao autocesta označena propisanim prometnim znakom.
Brza cesta je javna cesta
namijenjena
za
promet
isključivo motornih vozila, s
jednom ili dvije razdvojene
kolničke trake, koja ima sva
raskrižja u dvije ili više razina s
poprečnim cestama i drugim
prometnicama (željezničkim ili
tramvajskim prugama), u pravilu nema zaustavnih traka i
koja je, kao takva, označena propisanim prometnim znakom.
Cesta namijenjena isključivo
za promet motornih vozila je
javna cesta s najmanje dvije
prometne trake širine od po
najmanje 3,25 m, kojom je
omogućen siguran prometni
tok vozila brzinom najmanje 60
km na sat, po kojoj se smiju
kretati samo motorna vozila koja mogu razvijati brzinu veću
od 60 km na sat i koja je, kao takva, označena propisanim
prometnim znakom.
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Ostale ceste, odnosno ceste
za mješoviti promet su sve
ostale ceste koje u pravilu
imaju dvije prometne trake za
odvijanje prometa u oba
smjera, osim lokalnih cesta
koje mogu imati samo jednu
prometnu traku, s tim da, ovisno o preglednosti ceste, na udaljenosti od najviše 500 m,
imaju odgovarajuća proširenja za mimoilaženje vozila.

Cesta u naselju
Cesta izvan
naselja
Međunarodna
cesta

Zemljana cesta je cesta bez
izgrađenoga
kolnika
ili
suvremenoga
kolničkog
zastora (asfalt, beton ili
kocka), pa i tada kad na
priključku javnoj cesti ima izgrađen kolnik.
Državna cesta je javna cesta koja povezuje cjelokupni
teritorij Republike Hrvatske te ga povezuje s mrežom glavnih
europskih cesta.

broj državne
ceste

Županijska cesta je javna cesta koja povezuje područje
jedne ili više županija.
Lokalna cesta je javna cesta koja spada u mrežu
županijskih cesta i povezuje područje grada i/ili općine.

broj županijske
ceste

Obilježja ceste
Vrsta kolničkog zastora
Cesta može biti sa suvremenim (asfalt, beton, kocka) i bez
suvremenog (makadam, šljunak, pijesak, zemlja) kolničkog
zastora. O vrsti kolničkog zastora ovisi prianjanje guma na
kolnik. Kolnički zastor može biti hrapav ili gladak. Hrapav
kolnički zastor povoljniji je od glatkog jer je prianjanje guma
bolje i bolji su uvjeti kočenja.

neravan
kolnik

neravan
kolnik
Stanje površine kolnika
Stanje površine kolnika uvjetovano je prije svega
vremenskim prilikama. Slijedom toga, kolnik može biti suh i
čist, suh i onečišćen pijeskom i šljunkom, mokar, blatnjav,
pokriven lišćem, nerazgrnutim
kamenje pršti
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snijegom, zaleđen posut, zaleđen neposut i si. Na kolniku se
može nalaziti prašina, ulje, ostaci guma i drugo. Stanje
površine kolnika bitno utječe na prianjanje guma, duljinu puta
kočenja i način upravljanja vozilom.
kamenje
pada

sklizak
kolnik
Često se na kolniku nalaze udubljenja od tragova kotača kolotrazi koja mogu predstavljati određenu opasnost, osobito
ako je kolnik mokar ili prekriven vodom. Na određenim
dionicama ceste (zavoji) površina kolnika mora biti hrapava.
Posebno lošem stanju kolnika pridonose udarne rupe na
njemu. Udarne rupe povećavaju opasnost i mogu nanijeti
štetu na vozilu i pri manjim brzinama vožnje.
ograničenje brzine

kolotrazi

zabrana prometa za
vozila
čija ukupna širina
prelazi
određenu širinu

Širina kolnika i broj
prometnih traka
Širina kolnika različita je za
pojedinu vrstu ceste. Najčešće
iznosi 6 do 7 metara, što ovisi
o vrsti ceste. Veća širina
kolnika
povoljnija
je
za
sigurnost prometa na cesti.
Javne ceste moraju imati
najmanje dvije prometne trake i
dvije rubne trake koje se grade neprekinuto uzduž javne
ceste u istoj širini, ovisno o vrsti ceste, odnosno o širini
prometne trake, uz izdignuti rubnjak na objektima (mostovima, vijaduktima, tunelima, galerijama i si.).
S većim brojem prometnih traka i njihovom širinom (od 2,75
do 3,5 m) sigurnost prometa na cestama se povećava.
Najsigurnije su ceste s fizički odvojenim kolničkim trakama
za suprotne smjerove vožnje, s većim brojem prometnih
traka i trakama za ubrzavanje i usporavanje (autoceste), a
najnesigurnija je dvosmjerna cesta s po jednom prometnom
trakom za svaki smjer.
Preglednost
U blizini raskrižja dviju javnih cesta u razini, ili prijelaza javne
ceste preko željezničke pruge u razini, ili na unutarnjim
stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi drveće ili
grmlje, postavljati naprave,
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ograde ili druge predmete koji
onemogućavaju
preglednost
na javnoj cesti
Dobra preglednost osigurava
mogućnost
pravodobnog
uočavanja opasnosti na cesti.
Ako je preglednost nedostatna,
ne može se pratiti situacija
dovoljno daleko ispred vozila. Zato uvijek brzinu vožnje treba
prilagođavati preglednosti, odnosno duljini prostora koji
vozač vidi ispred vozila i na taj način izbjegavati moguće
opasnosti.
Poprečni nagib kolnika
Poprečni nagib kolnika na ravnom dijelu ceste osigurava odvodnju vode s kolnika i
umanjuje mogućnost pojave
vodenoga klina. Ovisi o vrsti
kolničkog zastora, hrapavosti i
građevinskoj izvedbi.

prevrtanje ili
iskliznuće
vozila

Poprečni nagib kolnika u
zavoju izveden je, u pravilu,
prema
unutarnjoj
strani
zavoja, odnosno u smjeru
centra zavoja. Na taj način
umanjuje se utjecaj centrifugalne sile koja želi vozilo izbaciti
iz zavoja. Stoga, tijekom vožnje vozač mora uočavati i
procjenjivati poprečni nagib kolnika i pravodobno
prilagođavati brzinu vožnje u zavoju. To je osnovni preduvjet
sigurne vožnje kroz zavoj.
širina rubne trake i
bankine
Vožnja cestom koja ima
rubnu traku i bankinu
propisane širine uz rub
kolnika, odnosno traku za
zaustavljanje vozila u nuždi,
daje veću sigurnost u vožnji,
osjećaj veće širine prometne
trake i smanjuje bočne
smetnje.

neutvrđena
bankina

Trake za sporu vožnju
U pravilu izvode se na uzdužnom nagibu ceste, odnosno na
uzbrdici. Osnovna im je namjena povećanje protočnosti
ceste na određenoj dionici, tako da ih koriste spora vozila.

prometna traka za
spora vozila
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zavoj na cesti

oštar zavoj na
cesti

Vodoravni zavoji
Tijekom vožnje, veliku opasnost na pojedinim dionicama
ceste predstavljaju vodoravni zavoji minimalnog polumjera,
odnosno oštri zavoji. To je posebno opasno ako se pojavljuju
neočekivano, nakon dugih dionica s blagim zavojima ili duljih
ravnih dionica bez obzira na preglednost.
Uzdužni nagib ceste i okomiti zavoji
Na uzdužnom nagibu ceste, uzbrdici ili nizbrdici i okomitim
zavojima na cesti - prijevojima, često je smanjena
preglednost. Na ostalim cestama, a osobito planinskim s
okomitim zavojima, može doći do narušavanja stabilnosti
vozila, smanjenja mogućnosti upravljanja i određenih
opasnosti, pogotovo ako je cesta nedovoljne širine.

opasna
nizbrdica

opasna
uzbrdica

raskrižje sa
sporednom
cestom pod
pravim kutom

cestovna
građevina

Raskrižja
Pravodobno i propisno postavljen prometni znak na cesti
izvan naselja najavljuje raskrižje. U pravilu se radi o
prometnom znaku opasnosti, koji označuje raskrižje sa
sporednom cestom ili spajanje ceste pod određenim kutom s
lijeve ili desne strane. Raskrižja nisu uvijek uočljiva i
pregledna, čime se povećava opasnost za sudionike u
prometu koji se raskrižju približavaju ili se njime kreću.
Građevine na cesti
Građevine na cesti su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci,
vijadukti, tuneli i dr. Bitno utječu na sigurno odvijanje
prometa, odnosno sigurnost vožnje. Trebaju biti pravodobno
najavljeni, obilježeni i uočljivi.
Na tim se građevinama često mijenjaju uvjeti vožnje, kao što
su, primjerice, suženja ceste, ograničenja visine i širine,
različito stanje površine kolnika, bočni vjetar, različita razina
osvjetljenja i drugo.

tunel
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Prianjanje
Za pokretanje vozila s mjesta potrebna je odgovarajuća
vučna sila između pogonskih kotača i podloge. Preduvjet za
pokretanje vozila s mjesta je raspoloživo trenje podloge tj.
kolnika. Kad je raspoloživo trenje dovoljno veliko, ostvaruje
se vučna sila između ceste i kotača koja omogućava
pokretanje vozila. Ako raspoloživo trenje podloge nije
dovoljnog iznosa, dolazi do proklizavanja kotača, do
otežanog pokretanja vozila s mjesta ili je pokretanje čak
onemogućeno.
Prianjanje ovisi o:
• vrsti kolničkog zastora (asfalt, beton, kocka, makadam,
šljunak, pijesak, zemlja)
• stanju kolničkog zastora (hrapav, gladak)
• stanju površine kolnika (suh, mokar, zaleđen, pokriven
snijegom, prašinom, blatom, lišćem)
• vrsti (ljetne, zimske) i stanju guma (dubina profila,
odnosno nove ili istrošene).

opasnost na
cesti od
neočekivane
kiše

Trenje

Prianjanje
kada je raspoloživo
trenje veće od
obodne sile na
pogonskim kotačima
Klizanje
kada je raspoloživo
trenje manje od
obodne sile na
pogonskim kotačima

Kretanje vozila djelovanje sila
Kretanje vozila moguće je ako postoje sile potrebne za
njegovo pokretanje. Kretanje vozila omogućuje vučna sila,
koja mora biti dostatna za svladavanje svih otpora vožnje.
Na vozilo tijekom vožnje, osim vučne sile, djeluju i sila
trenja, obodna sila i bočna sila. Bočna sila može nastati
zbog bočnog vjetra, poprečnog nagiba ceste, bočnog udara,
neravnine na cesti, djelovanjem centrifugalne sile u zavoju
itd.

prevrtanje ili
iskliznuće vozila

Vučna
sila
Obodna
sila
Bočna
sila

Vučna
sila

Bočna
sila
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Centrifugalna sila stvara se
pri
vožnji
kroz
zavoj.
Povećava se s kvadratom
brzine i nastoji vozilo izbaciti
iz zavoja. Djeluje u smjeru
suprotnom od bočne sile
trenja koja nastoji vozilo
zadržati na putanji kroz zavoj.
Ovisi o: • brzini vožnje
• polumjeru zavoja
• masi vozila.

Centrifugalna

sila

Bočna sila
trenja

Centrifugalna sila bit će veća ako je brzina vožnje veća, te
ako je polumjer zavoja manji. Dok je centrifugalna sila manja
od raspoložive bočne sile trenja, vozilo zadržava onu putanju
koja je u zavoju određena okretanjem upravljača. Zato pri
vožnji kroz zavoj treba što manje kočiti, jer se kočenjem
smanjuje bočna sila trenja, a pri jakom kočenju može se čak i
izgubiti. Za sigurnu vožnju potrebno je pravodobno prilagoditi
brzinu vožnje duljini preglednosti (vidiku), polumjeru zavoja i
stanju kolnika.
Ako je centrifugalna sila veća
od raspoložive bočne sile
trenja, dolazi do zanošenja. To
se često događa kada se
prevelikom brzinom ulazi u
zavoj, pa zbog kočenja vozila
zadnji kotači blokiraju i pomiču
se ustranu. Vozila s pogonom
na zadnje kotače sklona su
zanošenju.
Do klizanja vozila dolazi kada
je raspoloživa bočna sila trenja
manja od centrifugalne sile, a
prednji kotači ne mogu prenijeti
potrebnu bočnu silu. To se
događa kad se u zavoj ulazi
prevelikom brzinom, pa zbog
kočenja blokiraju prednji kotači.
Vozila s pogonom na prednje
kotače sklona su klizanju.

Zanošenje
vozila

Klizanje vozila

Prevrtanje
vozila

Kada dolazi do prevrtanja vozila?
Do prevrtanja vozila dolazi kada smjer rezultante
centrifugalne sile i težine vozila djeluje izvan traga dodira
vanjskih kotača i kolnika. Ako je sila trenja između podloge i
kotača nedovoljna, vozilo će iskliznuti iz zavoja, a ako je sila
trenja velika a težište vozila visoko, vozilo će se prevrnuti.
Zaustavni put vozila
Put koji vozilo prijeđe od trenutka kada vozač uoči opasnost
ili zapreku na cesti do potpunog zaustavljanja vozila
predstavlja zaustavni put. Sastoji se od:
• puta reagiranja i
• puta kočenja.
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opasnost na cesti

Pravilan izbor brzine poznavanje
zaustavnog puta
vozila

Put reagiranja
Put reagiranja je put koji vozač prijeđe vozilom od trenutka
uočavanja opasnosti pa do reagiranja na tu opasnost. Vrijeme
reagiranja teče od trenutka uočavanja opasnosti do
reagiranja. Vozač može reagirati kočenjem, izmicanjem,
dodavanjem snage motora ("gasa") i si.
Duljina puta reagiranja ovisi:
• o brzini vožnje
• o vremenu reagiranja vozača.
Što je veća brzina vožnje, to je dulji put reagiranja.
Vrijeme reagiranja vozača ovisi:
• o pozornosti vozača
• o tome je li vozač pripravan reagirati
• o predviđanju ili očekivanju opasnosti
• o psihomotoričkim sposobnostima.
Za
pravodobno
reagiranje
vozača vrlo je bitna njegova
pozornost. Ona se smanjuje
ako vozač tijekom vožnje nije
koncentriran, ako razgovara s
osobama
u
vozilu,
ako
razgovara
mobitelom,
ako
gleda reklame, ako je umoran
ili ako mu misli nisu usmjerene
na vožnju, već, primjerice, na
probleme vezane za njegov posao, obitelj, na suvozača, ako
traži radioprograme, mijenja kazete ili CD-ove, pali cigaretu i
dr. Ako je pozornost usmjerena na te aktivnosti, vozač neće
uočiti opasnost ili će je prekasno uočiti.

Vrijeme
reagiranja

Pozornost

Kako vozač može približno procijeniti duljinu puta reagiranja u odnosu na brzinu
kojom vozi?
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Izračun duljine
puta reagiranja
Pri brzini:
60 km/h - 18 m
70 km/h - 21 m
80 km/h - 24 m
90 km/h - 27 m

Vozač može približno procijeniti duljinu puta reagiranja tako
da prvi broj brzine (od 10 do 99 km/h) ili prva dva broja (iznad
100 km/h) pomnoži s brojem tri. Primjerice, ako vozi brzinom
50 km/h, prosječna duljina puta reagiranja je oko 15 metara
(5x3=15).
Put kočenja
Put kočenja je put koji vozilo prijeđe od trenutka kada vozač
pritisne papučicu kočnice pa do potpunog zaustavljanja
vozila. Duljina puta kočenja ovisi:
• o brzini vožnje
• o stanju vozila (ABS, stanje kočnica, vrsta i stanje guma,
način kočenja, opterećenje)
• o stanju kolnika (hrapavost, uzbrdica, nizbrdica, suh,
mokar, zaleđen, sklizak).

Kočna sila jačina pritiska na
papučicu kočnice

Načini
kočenja

Skraćivanje puta
kočenja - pri pojavi
opasnosti brzo i
snažno pritiskanje
papučice kočnice

Djelovanje kočnica ovisi o
jačini pritiska na papučicu
kočnice, odnosno načinu
kočenja. Kočenje može biti:
• naizmjenično (stupnjevano)
• slobodno
• intenzivno.
Put kočenja povećava se s kvadratom brzine, što znači da če
pri dvostruko večoj brzini put kočenja biti četiri puta dulji. Pri
brzini od 40 km/h put kočenja iznosi 16 metara. Pri brzini od
80 km/h put kočenja iznosi 64 metra (četiri puta dulji put
kočenja).
Kako vozač može približno procijeniti duljinu puta kočenja u
odnosu na brzinu kojom vozi?
Vozač može približno procijeniti duljinu puta kočenja tako da
prvi broj brzine (od 10 do 99 km/h) ili prva dva broja (iznad
100 km/h) pomnoži s istim brojem. Primjerice, ako vozi
brzinom 50 km/h, prosječna duljina puta kočenja je oko 25
metara (5x5=25) ili ako vozi brzinom 100 km/h, prosječna
duljina puta kočenja je oko 100 metara (10x10=100).
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Ako se kao polazna vrijednost uzme duljina puta kočenja na
suhom kolniku, onda će:
• na mokrom kolniku put kočenja biti dvostruko dulji
• na kolniku pokrivenom blatom ili snijegom biti četiri puta
dulji
• na zaleđenom kolniku (poledica) biti osam puta dulji.
Vozač, a osobito mladi, tijekom vožnje uvijek mora misliti na
to i zbog toga pravodobno prilagođavati brzinu uvjetima
vožnje. Kako bi zaustavio vozilo na istoj duljini kao i na
suhom kolniku, mora voziti na mokrom kolniku za oko jednu
trećinu manjom brzinom, na kolniku pokrivenom blatom ili
snijegom upola manjom brzinom i na zaleđenom kolniku za
oko dvije trećine manjom brzinom.
Kako se može skratiti zaustavni put vozila?
Zaustavni put vozila može se skratiti:
• vožnjom smanjenom brzinom
• pripravom na reagiranje
• odabirom ispravnog načina kočenja.
Zato je za vozača vrlo bitno da tijekom vožnje pri
predviđanju i očekivanju opasnosti pravodobno prilagodi
brzinu uvjetima vožnje (u pravilu smanji brzinu), poveća
pozornost i bude pripravan na reagiranje dok opasnost ne
prestane.
Vrijeme prolaska zaustavnog puta može se utvrditi
metodom brojenja sekundi, koje su potrebne da se može
zaustaviti vozilo.

Izračun
duljine puta
kočenja pri
brzini:
60 km/h - 36 m
70 km/h - 49 m
80 km/h - 64 m
90 km/h - 81 m

Zaustavni put vozila
Izračun zaustavnog
puta
put reagiranja + put
kočenja
Pri brzini 50 km/h
15 m + 25 m = 40 m

Pri brzini 30km/h
18/9 = 2s

Vrijeme prolaska zaustavnog puta dobije se ako se podijeli
duljina zaustavnog puta s putom reagiranja. Pomoću
vremena prolaska zaustavnog puta može se utvrditi i
kontrolirati razmak između vozila, zaustavljanje u okviru
preglednosti, duljina puta pretjecanja i dr.
Ako vozač nije prilagodio brzinu vožnje kako bi se mogao
pravodobno i sigurno zaustaviti ispred zapreke (vozilo,
pješak i drugo) udarit će vozilom u tu zapreku. Primjerice,
vozač koji vozi samo 10 km/h brže nego što bi trebalo nije u
stanju zaustaviti vozilo ispred zapreke koja je udaljena 40
m. Zašto? Pri brzini od 50 km/h, zaustavni put je 40 metara,
a pri brzini od 60 km/h 54 metra. Uočava se razlika puta od
14 metara koji nedostaje za put kočenja.

Brzina
vožnje zaustavni
put

Ako se, primjerice, brzinom od 50 km/h vozač može
zaustaviti vozilom ispred neke zapreke, onda mu na istoj
dionici brzinom od 60 km/h za zaustavljanje treba još 14
metara kod puta kočenja.
Razmak i procjena razmaka između vozila u vožnji
Kad vozi iza drugog vozila, vozač je dužan držati potreban
razmak, tako da ne ugrožava sigurnost prometa. Vožnja na
nedovoljnom razmaku iza drugog vozila jedan je od
najčešćih uzroka nastanka prometnih nesreća, osobito kod
vozača s nedovoljno vozačkog iskustva.
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Sigurnosni razmak
pri zaustavljanju od
vozila ispred-2do3 m

Potreban razmak =
najmanja duljina
zaus-tavnog puta +
sigurnosni razmak
pri zaustavljanju

Ako tijekom vožnje vozač prednjeg vozila iznenada naglo
koči, vozač vozila koje je iza njega mora biti u stanju
zaustaviti svoje vozilo na sigurnoj udaljenosti od vozila
ispred. Zato vozač mora voziti na potrebnom razmaku, koji
predstavlja duljinu zaustavnog puta uvećanu za dva do tri
metra od vozila ispred.
O čemu ovisi razmak između vozila u vožnji u
nizu? Razmak između vozila u vožnji ovisi:
• o brzini vožnje
• o stanju kolnika
• o vrsti i stanju vozila (stanje
guma, opterećenje, ABS)
• o pozornosti vozača
• o vremenu reagiranja
vozača
• o razmaku vozila koje se
kreče iza.
Razmak između vozila na cesti može biti određen i
prometnim znakom. Potrebno je poštivati prometni znak i
postupiti u skladu s njegovim značenjem.

najmanja udaljenost
između vozila

Za sigurno ponašanje
vozača bitno je
- uočavanje stopsvjetala na vozilu
ispred
- prepoznavanje
razloga zbog kojeg
vozilo ispred koči

Razmak od
dvije sekunde
jedne sekunde
tri do pet
sekundi

Koliki razmak između vozila treba održavati?
U vožnji treba održavati razmak od dvije sekunde. Zašto?
Zato što taj razmak, gledano vremenski, odgovara
dvostrukom vremenu reagiranja, tako što prva sekunda
služi za reagiranje a druga za izjednačavanje puta kočenja
ako vozilo ispred ima kraci put kočenja (različit pritisak na
kočnicu, ABS i dr.).
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Kako provjeriti u vožnji je li razmak dvije sekunde?
Vozač vozi iza drugog vozila određenom brzinom. U trenutku
kada želi provjeriti vozi li na potrebnom razmaku do vozila
ispred, treba odrediti neku fiksnu točku na cesti (smjerokazni
stupič, prometni znak, rasvjetni stup, drvo uz cestu i si.). U
trenutku kada vozilo ispred svojim zadnjim krajem prođe pokraj
te točke, počinje brojati sekunde na način da polagano
izgovara dvadeset jedan, dvadeset dva. Ako nakon što
izgovori dvadeset i dva prednji dio njegovog vozila stigne do
fiksne točke, onda je razmak dobar i iznosi dvije sekunde. Ako
do fiksne točke stigne prije nego što izgovori do kraja dvadeset
dva, razmak je nedovoljan, treba smanjiti brzinu i povećati
razmak.

Osim vožnje na razmaku od dvije sekunde, ponekad se
održava i razmak od jedne sekunde. U pravilu se na takvom
razmaku vozi pri malim brzinama, uglavnom u gradovima.
Razmak od jedne sekunde održava se:
• u vožnji brzinama manjim
od 50 km/h, primjerice,
kada je gust promet u
gradu
• pri vožnji s povećanim
oprezom
ako
nema
nikakvih okolnosti koje
zahtijevaju veći razmak
• neposredno prije pretjecanja.
Mladi vozači ne shvaćaju dovoljno potrebu vožnje na većem
razmaku, pa zato često dolazi do nalijetanja na vozilo ispred
i prometnih nesreća s težim posljedicama. Zato je potrebno
da upravo oni održavaju razmak na tri do pet sekundi ako se
vozi većim brzinama ili ako su uvjeti na cesti nepovoljni.
Iskusni vozači ponekad određuju razmak metodom pola
brzine ili iskustvenom metodom. Vožnja na razmaku od pola
brzine podrazumijeva vožnju na razmaku koji odgovara
približno vrijednosti pola brzine. Primjerice, ako vozač vozi
brzinom 80 km/h, trebao bi držati razmak od približno 40
metara. Iskustvenom metodom se vozi na razmaku koji
odgovara trenutačnoj procjeni vozača.

Razmak od dvije
sekunde

Provjera
potrebnog
razmaka
dvadeset jedan
dvadeset dva

Razmak od
jedne sekunde

Razmak od tri do
pet sekundi

Razmak od pola
brzine
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Radovi na cesti

radovi na
cesti

Radovi na cesti mogu biti zbog redovitog održavanja ceste,
popravaka cestovnih građevina, izgradnje ili rekonstrukcije
jednog dijela ceste ili nekog sličnog razloga.

suženje
ceste
Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu
odmah ukloniti ili na kojem se izvode radovi vidljivo je
obilježen odgovarajućim prometnim znakovima i osiguran
postavljanjem branika.

ploče za obilježavanje
mjesta izvođenja
radova na
cesti ili oštećenja
kolnika

Vozač koji se približava dijelu ceste koji je označen
prometnim znakom radovi na cesti, mora prilagoditi brzinu i
način vožnje prema situaciji na cesti, postavljenim prometnim
znakovima ili znakovima što ih daju osobe koje izvode
radove na cesti. Posebno mora povećati pozornost na
oznake na cesti gdje se izvode povremeni radovi i kada je
sredina ceste označena drugom bojom.
Ako je zbog radova na cesti ili iz drugih razloga (odroni,
klizišta, snježni zapuši i dr.) potrebno organizirati
naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova, tim
propuštanjem upravlja se postavljanjem privremenih uređaja
za davanje znakova prometnim svjetli-

ploče za
označavanje
zapreka na
cesti

Naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova
iznimno mogu obavljati i djelatnici koji obavljaju radove dok
se ne postave privremeni uređaji za davanje znakova
prometnim svjetlima.

pokretna ploča s
treptačima i znakovima
branik za
označavanje
zapreka sa
svjetlosnim
znakom

3-14

ZNAKOVI U
PROMETU

4- 1

Znakovi u prometu
ZNAKOVI U PROMETU
Sudionici u prometu moraju postupati po zahtjevima
izraženim pomoću znakova ili po naredbama policijskih
službenika ili ovlaštenih osoba koje nadziru i upravljaju
prometom na cestama te prometnim znakovima postavljenim
na cesti.
Općenito o prometnim znakovima
Prometni znakovi su temelj komunikacije u cestovnom
prometu. Zato ih svi sudionici u prometu, a osobito vozači
moraju poznavati, razumjeti i postupati u skladu s njihovim
značenjem. Zbog sigurnosti svih sudionika prometa, veće
protočnosti, veće propusne moći i urednog odvijanja
prometa, ceste se moraju obilježavati propisanim prometnim
znakovima kojima se sudionici u prometu upozoravaju na
opasnost koja im prijeti na određenoj cesti ili dijelu te ceste,
stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obveze kojih se
sudionici u prometu moraju pridržavati i daju potrebne
obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa. Na taj se način
uspostavlja načelo povjerenja i vjerodostojnosti prometnih
znakova.
Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako
njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa
na cesti ili zahtjevima sigurnosti te ako su oštećeni ili
uništeni.
Privremeno postavljenim prometnim znakovima na cestama
obilježavaju se opasnosti privremenog karaktera, osobito one
koje nastanu zbog iznenadnog oštećenja ili onesposobljavala
ceste, te privremena ograničenja i privremene zabrane u
prometu. Ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi
zbog kojih su postavljeni.
Na cesti se ne smiju postavljati ploče, znakovi, svjetla,
stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje
vidljivost postavljenih prometnih znakova, ili koji svojim
oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju
neki prometni znak ili sliče na neki prometni znak, ili
zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvraćaju njihovu
pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost
prometa.
Značenje prometnog znaka određeno je prije svega
njegovim oblikom. U pravilu je sadržano u simbolu
prometnog znaka te se jednostavno i lako prepoznaje i
pamti. Znakovi se u pravilu čitaju gledajući u smjeru vožnje
odozdo prema gore. Primjerice, naziv određenog mjesta,
udaljenost u kilometrima do tog mjesta i broj ceste na kojoj
se to mjesto nalazi.
Dopunske ploče, koje pobliže određuju značenje prometnog
znaka kojemu su dodane, sastavni su dio tog prometnog
znaka ispod kojeg su postavljene.

4-2

Znakovi u prometu
Stoga, postupanju prema prometnim znakovima tijekom
vožnje prethodi predviđanje moguće opasnosti, prilagodba
brzine vožnje, povećana pozornost i koncentracija na
moguću opasnost i pravodobna priprema na određenu
sljedeću radnju vozilom.
Prometni znakovi, signalizacija i oprema ceste

spajanje sporedne
ceste pod
pravim kutom s desne
strane

Sudionici u prometu dužni su pridržavati se ograničenja,
zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih
znakova. Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da
ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i lako uočiti i danju i
noću i pravodobno postupiti u skladu s njihovim značenjem.

zabrana prometa zasva
motorna vozila osim za
motocikle bez prikolicei
mopede

Površina prometnih znakova izrađuje se od materijala
retroreflek-tirajućih svojstava. Poleđina podloge znaka mora
biti sive boje i bez sjaja, kako bi se spriječilo odvraćanje
pozornosti vozača.
Postavljanje prometnih znakova
Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz
kolnik u smjeru kretanja vozila. Ako na mjestu na kojem se
postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u
prometu neće na vrijeme uočiti zbog gustoće prometa ili
zbog drugih razloga, prometni se znak postavlja i na
suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. Prometni
znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i
pješaka.

obvezan smjer

vodozaštitno
područje
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Na isti se stup mogu postaviti najviše dva prometna znaka.
Radi bolje uočljivosti, prometni se znakovi mogu postaviti na
kon-trastnim pločama bijele boje. U tom se slučaju na ploči
može ispisati tekst koji objašnjava znak.

Bolja
uočljivost

dopušteni
smjerovi

Prometni znak, iznimno, može biti postavljen na:
• konzolni nosač ako je tako uočljiviji za sudionike u
prometu
• semaforski stup, i to: raskrižje s cestom s prednošću
prolaska, obvezno zaustavljanje, zabrana prometa u
jednom smjeru, obvezan smjer, obilježeni pješački prijelaz,
cesta s jednosmjernim prometom, cesta s prednošću
prolaska, putokaz, putokaz za zračnu luku, putokaz
obilaska, ploča za označivanje naziva ulica
• ostale stupove uz cestu, primjerice, stupove javne
rasvjete.

Vrste prometnih znakova, signalizacije i
opreme ceste
1. Prometni znakovi:
• znakovi opasnosti
• znakovi izričitih naredaba
• znakovi obavijesti
• znakovi obavijesti za vođenje prometa
• dopunske ploče
• promjenjivi prometni znakovi
2. Prometna svjetla i svjetlosne oznake
3. Oznake na kolniku i drugim površinama
4. Prometna oprema cesta
5. Signalizacija i oprema za smirivanje prometa
6. Turistička i ostala signalizacija
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Znakovi opasnosti
Znakovi opasnosti služe da sudionike u prometu na cesti
upozore na opasnost koja prijeti na određenom mjestu,
odnosno dijelu ceste i da obavijeste o prirodi te opasnosti.
Dakle, služe da sudionicima u prometu označe blizinu dijela
ceste ili mjesto na kojemu im u prometu prijeti opasnost.
Imaju oblik istostraničnog trokuta, čija se jedna stranica
nalazi u vodoravnom položaju, a vrh nasuprot njoj okrenut je
prema gore, osim znakova Andrijin križ te približavanje
prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili
polubranicima i približavanje prijelazu ceste preko
željezničke pruge bez branika ili polubranika.

Osnovna boja znakova opasnosti je bijela, a rubovi trokuta
su crveni, osim znaka radovi na cesti, čija je osnovna boja
žuta. Simboli na znakovima opasnosti crne su boje.
Gdje su postavljeni znakovi opasnosti?
Znakovi opasnosti, u pravilu, postavljeni su izvan naselja na
udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.
Mogu biti postavljeni i na udaljenosti manjoj od 150 m
ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti
na dijelu ceste na kojemu je znak postavljen. Ako sigurnost
prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila kreću ili
nepreglednost ceste, ti će znakovi opasnosti biti postavljeni
i na udaljenosti većoj od 250 m ispred opasnog mjesta na
cesti.

obilježeni pješački
prijelaz

Andrijin križ

približavanje prijelazu
ceste
preko željezničke
pruge bez
branika ili polubranika

spajanje sporedne
ceste pod pravim
kutom s lijeve strane

spajanje sporedne
ceste pod oštrim kutom
s desne strane

Znakovima opasnosti, koji su postavljeni na udaljenosti
manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti dodane i
dopunske ploče na kojima se označuje udaljenost od
opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.

zavoj
ulijevo
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bočni vjetar

divljač na
cesti

Na nepreglednim cestama ili na cestama na kojima je
dopuštena veča brzina vožnje te u drugim slučajevima u
kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen
naiđe na opasno mjesto na cesti, između znaka opasnosti
postavljenog na udaljenosti između 150 i 250 m i većoj ili
manjoj udaljenosti od toga opasnog mjesta na cesti može biti
postavljen jedan znak ili više istih znakova, uz koje će se
postaviti i dopunske ploče s naznakom udaljenosti do
opasnog mjesta.
Znakovi izričitih naredaba

zabrana prometa
u oba smjera

raskrižje s
cestom s
prednošću
prolaska

Znakovi izričitih naredaba označuju zabrane, ograničenja i
obveze prema kojima se sudionici u prometu na cesti moraju
ponašati. Imaju oblik kruga, osim znakova raskrižje s cestom
s prednošću prolaska i obvezno zaustavljanje - STOP.
Osnovna je boja znakova
zabrane,
odnosno
ograničenja,
bijela,
a
osnovna
boja
znakova
obveze plava. Simboli i
natpisi
na
znakovima
zabrane, odnosno ograničenja, crne su boje, a na
znakovima obveza bijele.
Rub kruga te ravne i kose
crte na znakovima izričitih
naredaba na kojima postoje
crvene su boje.
Ploče na kojima su umetnuti znakovi zabrane i ograničenja,
u pravilu, imaju podlogu bijele boje.

obvezno
zaustavljanje

dopušteni
smjerovi
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Gdje su postavljeni
znakovi izričitih naredaba?
Znakovi izričitih naredaba postavljeni su neposredno na
mjestima
na
kojima
za
sudionike u prometu počinje
obveza pridržavanja naredbe
izražene prometnim znakom.
Ako je zbog slabe preglednosti
ceste ili zbog drugih razloga sigurnosti sudionike u prometu
potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak izričite
naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti
od mjesta od kojega naredba vrijedi.
Znakovima izričitih naredaba, koji se postavljaju na
određenoj udaljenosti ispred mjesta na kojem je postavljen
znak izričite naredbe i od kojeg vrijedi, moraju se dodati
dopunske ploče s naznakom udaljenosti od mjesta od
kojega naredba vrijedi. Moraju se ponovno postaviti nakon
svakoga raskrižja s drugom cestom ako izričita naredba
vrijedi i poslije takvog raskrižja.

Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili
znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom
stupu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje
naseljenog mjesta vrijedi na području cijelog naselja ako na
pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim
prometnim znakom izražena druga naredba. Ta naredba
odnosi se i na prometne cestovne građevine (tuneli,
mostovi i si.).

zabrana prometa
u jednom smjeru

obvezan smjer

ograničenje
brzine

najmanja
dopuštena
brzina
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Znakovi obavijesti
Znakovi obavijesti pružaju sudionicima u prometu potrebne
obavijesti o cesti kojom se kreću i druge obavijesti koje im
mogu biti korisne. Oni pružaju sudionicima u prometu
potrebne obavijesti:
cesta s
prednošću
prolaska

•
•
•
•
•

o cesti kojom se kreću
o nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi
o udaljenosti do tih mjesta
o prestanku važenja znakova izričitih naredaba
o službama, objektima, sadržajima i napravama, koji se
nalaze uz cestu i druge obavijesti.

Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata, pravokutnika ili
kruga, Osnovna boja je:

obilježeni pješački
prijelaz

1. žuta sa simbolima i natpisima crne boje
2. plava sa simbolima i natpisima bijele, crne, crvene ili
zelene boje
3. zelena sa simbolima i natpisima bijele boje
4. bijela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.

prestanak
ograničenja

brzine
putokaz za
autocestu

putokaz obilaska

Iznimno, narančasta boja
može biti upotrijebljena kod
privremenog
usmjeravanja
prometa
na
znakovima
putokaz obilaska, traka za
prekrivanje znakova i predznak za ručno upravljanje
prometom.
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Kako su postavljeni?
Znakovi obavijesti postavljeni su tako da sudionicima u
prometu
daju
prethodne
obavijesti,
obavijesti
o
prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru
kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na
koje se odnose.
Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti odnosi ne
nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna
obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na
samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući
lak i brz pronalazak objekata, odnosno terena na koji se
znak odnosi.

školska
patrola

Znakovi obavijesti za vođenje prometa
Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavještavaju
sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova,
rasporedu ciljeva, udaljenosti do ciljeva i vođenju prometa
prema tim ciljevima te o raskrižjima, čvorištima i
odmorištima na određenom smjeru ceste.

Osnovna boja im je:
1. na autocestama zelena sa simbolima i natpisima bijele
boje
2. na brzim cestama plava sa simbolima i natpisima bijele
boje
3. na državnim i ostalim cestama žuta sa simbolima i
natpisima crne boje
4. za dijelove gradova, naselja i značajne građevine bijela
sa simbolima i natpisima crne boje.

raskrižje

raskrižje kružnog
oblika

Obavješćivanje sudionika u prometu znakovima obavijesti za vođenje prometa u zoni
raskrižja provodi se u pet stupnjeva: prethodno
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obavješćivanje, obavješćivanje o smjeru kretanja,
obavješćivanje o prestrojavanju, obavješćivanje o skretanju i
potvrdno obavješćivanje.
Dopunske ploče
Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredaba i znakove
obavijesti, mogu biti dodane i dopunske ploče. Dopunske
ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka i njegov
su sastavni dio.

Osnovna boja dopunske ploče je bijela, a boja natpisa i
simbola na njoj je crna. Postavljaju se zajedno s prometnim
znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg ruba
prometnog znaka. Iznimno, na autocestama i brzim cestama
dopunske ploče mogu biti postavljene i iznad gornjeg ruba
prometnog znaka.

položaj ceste s
pravom
prednosti

Dopunsku ploču postavlja pravna osoba koja održava cestu
ili prometna policija za vrijeme obavljanja policijskog ili
sudbenog očevida. Dopunske ploče moraju se ukloniti
nakon što prestanu razlozi zbog kojih su postavljene.

položaj
parkiranja vozila

vrijeme za koje
naredba odnosno
obavijest vrijedi

parkiranje rezervirano
za vozila osoba s
invaliditetom

Promjenljivi prometni znakovi
Prometni znakovi u cijelosti ili djelomice mogu biti izvedeni kao promjenljivi znakovi,
kontinuirani i nekontinuirani
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Kontinuirani su znakovi oni koji su izgledom jednaki stalnim
prometnim znakovima, a razlikuju se samo po tome što
mogu prikazivati različite poruke.
Nekontinuirani znakovi su oni kod kojih je moguća inverzija
boja i pojednostavljen prikaz simbola u odnosu na stalne
prometne znakove.

Prometna svjetla i svjetlosne oznake
Prometna svjetla su:
svjetlosni znakovi za upravljanje prometom, za upravljanje
prometom namijenjenim samo pješacima, biciklistima, za
upravljanje javnim gradskim prometom, za obilježavanje
prijelaza ceste preko željezničke pruge, za obilježavanje
radova na cesti i zapreka.
Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom - semafori
Za upravljanje prometom upotrebljavaju se uređaji (semafori)
kojima se daju znakovi prometnim svjetlima crvene, žute i
zelene boje.

Na semaforima za davanje znakova trobojnim prometnim
svjetlima, svjetla se postavljaju po okomitoj osi, jedno ispod
drugoga, i to: crveno gore, žuto u sredini, a zeleno dolje. Ako
je semafor postavljen i iznad prometne trake, svjetla mogu
biti postavljena po vodoravnoj osi, jedno pokraj drugoga, i to:
crveno lijevo, žuto u sredini, a zeleno desno. Ta su svjetla u
obliku kruga, a zeleno svjetlo može biti i u obliku jedne
strelice ili više strelica smještenih u krugu crne boje.
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svjetlosni znakovi

Što znači pojedino svjetlo na semaforu?
Pojedino svjetlo znači:
• crveno svjetlo - zabranjen prolazak
• crveno i žuto svjetlo označuju skori prestanak zabrane
prolaska prije pojave zelenog svjetla, ali ne mijenjaju
zabranu prolaska
• zeleno svjetlo - slobodan prolazak
• žuto svjetlo, upaljeno samostalno, označuje zabranu
prolaska, osim za vozila koja se u trenutku kad se žuto
svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog
svjetla da se ne mogu na siguran način zaustaviti a da ne
prijeđu taj znak
• dopunska svjetleća strelica označuje slobodan prolazak
vozila u smjeru označenom njome za vrijeme dok je
upaljeno crveno ili žuto svjetlo
• žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da
se kreću uz povećani oprez
• zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionicima u
prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na
pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla
• žuta strelica vrhom okrenutim prema desnoj ili lijevoj strani
označuje skretanje toka prometa s prometne trake iznad
koje se znak nalazi.
Oblici strelica mogu biti različiti i nalaziti se na crvenoj optici i
na zelenoj optici, a prikazani su na slikama.

Na semaforima za davanje znakova trobojnim prometnim
svjetlima:
• crveno i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljeni istodobno;
• žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u
vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave
crvenog svjetla ili istovremeno s crvenim svjetlom - prije
pojave zelenog svjetla;
• zeleno svjetlo mora biti upaljeno kao samostalno svjetlo.
Promjena zelenog svjetla u žuto može se označiti
treptanjem zelenog svjetla tri puta.
Uređaju za davanje znakova
trobojnim prometnim svjetlima
može se dodati dopunsko
prometno svjetlo u obliku
zelene svjetleće strelice ili više
takvih znakova. Dopunska
svjetla
smještaju
se
s
odgovarajuće
strane
prometnog svjetla, i to na visini
na kojoj se nalazi zeleno
svjetlo. Iznimno, dopunsko prometno svjetlo u obliku
zelene svjetleće strelice za skretanje ulijevo može biti
postavljeno kao zasebno prometno svjetlo za izlazak iz
raskrižja.
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Na semaforima kojima se na kolniku s više od dvije
prometne trake obilježene uzdužnim crtama prometom
upravlja za svaku prometnu traku posebno i koji se nalaze
iznad prometnih traka - crveno svjetlo znači zabranu
prometa uzduž prometne trake iznad koje je postavljeno, a
zeleno svjetlo - slobodan prolaz dotičnom prometnom
trakom. Crveno svjetlo ima oblik prekriženih crta, a zeleno
svjetlo -oblik strelice s vrhom okrenutim nadolje.

zabrana
toka
prometa

slobodan
tok
prometa

slobodan
prolazak

zabranjen
prolazak

Ako se semaforom upravlja prometom biciklista na prijelazu
biciklističke staze preko kolnika, svjetlo na semaforu u
obliku je svjetleće siluete bicikla na tamnoj podlozi i
označuje:
- slobodan prolazak za bicikliste
- zabranjen prolazak za bicikliste.

Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pješacima
Za upravljanje prometom pješaka posebnim uređajima, daju se izmjenično svjetlosni
znakovi crvenim i zelenim svjetlom. Zeleno svjetlo može biti namješteno tako da se u
određenom vremenskom razmaku, prije nego što se ugasi, najavljuje i kao trepćuće
zeleno svjetlo. Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljeni istodobno.
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slobodan
prolazak

zabranjen
prolazak

Svjetleća silueta pješaka na tamnoj podlozi označuje:
- slobodan prolazak za pješake - zelena boja
- zabranjen prolazak za pješake - crvena boja.
Svjetlosni znakovi za upravljanje javnim gradskim
prometom

zabrana
prolaska

slobodan
prolazak
u smjeru
lijevo

nailazak na
prometna
svjetla

Za upravljanje tramvajskim prometom upotrebljavaju se
jednobojni svjetlosni znakovi, u obliku svjetleće crte bijele ili
žute boje. Svjetleća crta može biti položena, uspravna ili
kosa. Položena crta znači zabranu prolaza tramvaju i
postavlja se po okomitoj osi gore, a uspravna i kosa crta
slobodan prolaz tramvaju u odgovarajućem smjeru i postavlja
se dolje.
Crtama se označuje:
• zabrana prolaska tramvaja
• slobodan prolazak tramvaja u smjeru ravno
• slobodan prolazak tramvaja u smjeru desno
• slobodan prolazak tramvaja u smjeru lijevo.

Na prilazima raskrižju izvan
naseljenog mjesta, na kojem su
postavljeni svjetlosni znakovi
za
upravljanje
prometom,
moraju se postaviti prometni
znakovi koji označuju nailazak
na
prometna
svjetla
s
dopunskom pločom udaljenosti
do raskrižja, raskrižje, zabrana
pretjecanja svih motornih
vozila, osim motocikla bez
prikolice i ograničenje brzine ako je dopuštena brzina
vožnje iznad 60 km/h.
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Svjetlosni znakovi za obilježavanje prijelaza ceste preko
željezničke pruge
Svjetlosni znakovi za označivanje prijelaza ceste preko
željezničke pruge u razini mogu biti znakovi za označivanje
branika i polubrani-ka i znakovi kojima se najavljuje
približavanje vlaka, odnosno zatvaranje prijelaza branicima ili
polubranicima.
Svjetlosni znakovi kojima se nagovještava približavanje
vlaka na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini
daju se naizmjeničnim paljenjem dvaju crvenih svjetala koja
su u obliku kruga.

svjetlosni znak za
najavljivanje
približavanja
vlaka, odnosno
zatvaranje
prijelaza branicima ili
polubranicima

Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na
kojem postoji uređaj za davanje svjetlosnih znakova kojima
se nagovještava približavanje vlaka, odnosno spuštanje
branika ili polubranika, uređaju se može dodati i uređaj za
davanje zvučnih znakova.
Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i
zapreka
Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i
zapreka mogu biti ploča za označivanje zapreka s
treptačem, pokretna ploča s trep-tačima i znakovima kao i
privremeni uređaji za davanje znakova prometnim svjetlima
radi naizmjeničnog propuštanja vozila iz suprotnih
smjerova.

Ako se rubovi kolnika na javnoj cesti obilježavaju
svjetlosnim prometnim oznakama, desna strana kolnika
obilježava se oznakama crvene boje, a lijeva strana
oznakama bijele boje. Rubovi kolnika na dijelu ceste kroz
tunel moraju biti obilježeni takvim oznakama.

pokretna ploča s
treptačima i
svjetlećim strelicama

trepčuče žuto svjetlo
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Oznake na kolniku i drugim površinama

Namjena

Oznake na kolniku služe za usmjerivanje, obavješćivanje i
vođenje sudionika u prometu. Mogu se postaviti same ili uz
prometne znakove ako je potrebno da se značenje tih znakova
jače istakne, odnosno potpunije odredi ili objasni. Čine ih crte,
strelice, natpisi i druge oznake. Mogu imati i reflektirajuća
svojstva. Postavljaju se na cestama sa suvremenim kolnikom.

Postavljanje

Oznake na kolniku su:
• uzdužne oznake
• poprečne oznake
• ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.
Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u
kolnički zastor i ne smiju povećavati sklizavost kolnika.

Boja oznaka

- bijela
- žuta

Kakve su boje oznake na kolniku?
Oznake na kolniku su bijele boje. Iznimno, žutom bojom
obilježavaju se:
• oznake mjesta na kojima je zabranjeno parkiranje
• crte traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika
• oznake parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom
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• oznake kojima se obilježavaju autobusna stajališta, taxivozila, biciklističke i pješačke staze i dr.
• naprave za smirivanje prometa
• oznake kojima se privremeno preusmjeruje promet.

Uzdužne oznake na kolniku
Uzdužne oznake na kolniku mogu biti:
• razdjelne crte
• rubne crte
• crte upozorenja.
Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih
površina prema smjerovima kretanja.
Rubna crta označuje rub vozne površine kolnika.
Uzdužne crte na kolniku izvode se kao pune, isprekidane,
dvostruke crte i rubne crte.
Što znače uzdužne crte na kolniku?
Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna) označuje zabranu
prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po
toj crti. Dijeli kolničku površinu na kolničke, odnosno
prometne trake.

Uzdužne crte
pune
isprekidane
dvostruke
rubne

Puna
uzdužna crta
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Isprekidana uzdužna crta može biti isprekidana razdjelna
crta, kratka isprekidana crta, široka isprekidana crta i crta
upozorenja.
Isprekidana uzdužna crta

Isprekidana razdjelna crta dijeli kolničku površinu na
prometne trake. Široka isprekidana crta služi kao rubna crta
za razdvajanje tokova u raskrižju na cestama izvan naselja.
Kratka isprekidana crta služi kao razdjelna crta na prilaznim
krakovima raskrižja, kao crta vodilja u samom raskrižju i za
odvajanje traka za vozila javnog prijevoza putnika. Crta
upozorenja služi za najavljivanje blizine pune razdjelne crte.
crta upozorenja

Dvostruka razdjelna crta može biti dvostruka puna,
dvostruka isprekidana i dvostruka kombinirana.
Dvostruka puna razdjelna crta označuje zabranu prelaska
vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama
i obvezno se izvodi na kolnicima za dvosmjerni promet
vozila:
• s dvije i više prometnih traka za svaki smjer
• s neparnim brojem prometnih traka ako se pretjecanje
zabranjuje u oba smjera
• u tunelima i prilazima tunelu u duljini najmanje 200 m
• na cestovnim građevinama
• ako to zahtijevaju prometni i sigurnosni uvjeti ceste ili
okoliš ceste.
Dvostruka isprekidana razdjelna crta služi za obilježavanje
prometnih traka s izmjenljivim smjerom kretanja na kojima
je promet upravljan prometnim svjetlima.
dvostruka
isprekidana crta
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Dvostruka kombinirana crta služi za razdvajanje prometnih
traka na mjestima na kojima su uvjeti preglednosti takvi da
dopuštaju pretjecanje samo u jednom smjeru kretanja

dvostruke kombinirane crte

Dijelovi kolnika u blizini vrha prijevoja, raskrižja, prijelaza
ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na
kojima je preglednost ceste znatno smanjena mogu se
obilježiti jednom ili dvjema usporednim uzdužnim punim
crtama ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga
isprekidana. Označivanje crte upozorenja može biti
dopunjeno jednom ili s više strelica koje vozačima pokazuju
koju prometnu traku moraju koristiti.

najava
završetka
pretjecanja

Poprečne oznake na kolniku
Poprečne su oznake: crta zaustavljanja, kose crte,
graničnici, pješački prijelazi i prijelazi biciklističke staze
preko kolnika. Obilježavaju se punim ili isprekidanim
crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju
jednu ili više prometnih traka.

Poprečne oznake
crta zaustavljanja
kose crte
graničnici pješački
prijelazi
prijelazi
biciklističke staze
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Sto znače poprečne oznake na kolniku?
Puna crta zaustavljanja označuje mjesto na kojem vozač
mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja može se na
kolniku ispisati riječ STOP.

puna
crta

Isprekidana
crta

Isprekidana crta zaustavljanja označuje mjesto na kojemu
vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila
koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaska. Ispred
crte zaustavljanja može se ubilježiti trokut upozorenja.
Umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem
vozač mora zaustaviti vozilo ako treba propustiti vozila koja
se kredu cestom s pravom prednosti prolaska, može se
obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu.

isprekidana crta
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Kose crte označuju mjesto otvaranja izlazne trake i
zatvaranja ulazne trake na autocesti i brzoj cesti te otvaranje
i zatvaranje prometne trake namijenjene vozilima javnog
prijevoza putnika

otvaranje i zatvaranje
prometne trake
namijenjene
vozilima javnog prijevoza
putnika
Pješački
prijelaz označuje
dio
površine
kolnika
namijenjenog prijelazu pješaka. Na mjestima na kojima se
pješački prijelaz ne može obilježiti bojom, prijelaz se može
obilježiti čeličnim ili plastičnim elementima, klinovima ili
retroreflektirajučim oznakama.
Kad je na kolniku označen pješački prijelaz, mora biti
obilježen znakom obavijesti obilježeni pješački prijelaz i
najavljen znakom opasnosti obilježeni pješački prijelaz,
osim na mjestima na kojima se promet upravlja svjetlosnim
znakovima (semaforima).

pješački
prijelaz

Prijelaz biciklističke staze preko kolnika dio je površine
kolnika namijenjen isključivo za prijelaz biciklista.
Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika
Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika su:
• strelice
• polja za usmjerivanje prometa
• crte usmjerivanja
• natpisi
• oznake za označivanje prometnih površina za posebne
namjene
• oznake za obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne
oznake (oznake na predmetima uz rub kolnika).
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Strelicama se na kolniku obilježuje obvezan smjer kretanja
vozila -ako su obilježene u prometnoj traci obrubljenom
punom crtom - i njima se obavješćuju vozači o namjeni
prometnih traka - ako su obilježene u traci obrubljenom
isprekidanom crtom.
strelice

Strelicama se može označiti: jedan smjer, dva smjera
(kombinirana), prestrojavanje na dva bliža križanja gdje se
prestrojavanje mora obaviti prije prvoga križanja na koje je
zabranjeno skretati u naznačenim smjerovima, smjer kretanja
u garažama, skretanje prometa i najava završetka
pretjecanja.

Crta usmjerivanja označuje mjesto promjene slobodne
površine kolnika ispred čvrstih prepreka koje se nalaze na
cesti ili na njezinim rubovima. Mogu biti ispred otoka za
prestrojavanje vozila javnog prijevoza putnika, za oblikovanje
prepreke na rubu ceste te za označivanje promjene korisne
površine kolnika.

Natpisi na kolniku
Daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti, primjerice
riječima "STOP", "BUS", "TRAM", "TAXI", "ŠKOLA",
"VLAK". To mogu biti i nazivi mjesta, ograničenje brzine itd.
Natpisi na kolniku mogu biti izvedeni i kao umetnuti
prometni znakovi.
natpisi na
kolniku
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Obilježavanje bijelim točkama uz vanjsku stranu rubne crte
služi za ocjenu vidljivosti u magli. Razmak između bijelih
točaka koje se ucrtavaju na kolnik iznosi 35 metara.

bijele točke
Obilježavaju se i naprave za smirivanje prometa - umjetne
izbočine na kolniku i uzdignute plohe.

Naprave za
smirivanje
prometa

Prometna oprema cesta
Opremu za označivanje ruba kolnika čine:
• smjerokazni stupič
• smjerokazne oznake (markeri)
• retroreflektirajuče oznake
• štapovi za snijeg.
Smjerokazni stupič služi za označivanje ruba kolnika. U
vidljivom smjeru mora imati ugrađenu retroreflektirajuču
oznaku od reflektira-jućeg stakla. U smjeru vožnje s desne
strane oznaka je crvene boje, a s lijeve strane bijele boje.

Smjerokazni
stupici
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Na kolniku s jednosmjernim prometom retroreflektirajuća
oznaka je s obje strane crvene boje.
Smjerokazni stupici, u pravilu, postavljaju se uz vanjski rub
kolnika, na razmaku od 50 m kad je cesta u pravcu, odnosno
12 m (25 m) kad je cesta u zavoju, što ovisi o polumjeru
zavoja.
Markeri za
tunele

Smjerokazne oznake (markeri) za tunele i galerije označuju
rub kolnika u tunelu i galeriji, izvode se u tehnologiji svjetlećih
dioda i moraju imati stalan izvor napajanja. U tunelima, u
smjeru vožnje su na desnoj strani crvene boje, a na lijevoj
strani ceste bijele boje.

Retroreflektirajuća
oznaka

Na kolniku s jednosmjernim prometom retroreflektirajuća
oznaka u smjeru vožnje s desne strane je crveno - bijela, a s
lijeve strane obostrano crvena za slučaj preusmjerivanja
prometa i korištenja kolnika za dvosmjerni promet.

Štapovi za snijeg

U tunelima i galerijama smjerokazne oznake ili markeri u
tehnologiji svjetlećih dioda postavljaju se na razmaku 25 m
kad su oni u pravcu, odnosno na razmaku 15 m u zavoju i na
prvih 100 m tunela ili galerije.
Štapovi za snijeg u zimskim uvjetima označuju rub kolnika i
naznačuju pružanje ceste ili cestovne građevine. Naizmjence
su obojani crveno i žuto. Postavljaju se uz rub kolnika gdje
su postavljeni i smjerokazni stupici. Postavljaju se s desne
strane smjerokaznog stupica gledano u smjeru vožnje kako
se ne bi zaklonio reflektirajući dio smjerokaznog stupica.
Oprema za označivanje vrha prometnog otoka je ploča.
Označuje vrh prometnog otoka na raskrižju, na vrhu
razdjelnog otoka, na izlaznim krakovima autocesta i cesta
isključivo namijenjenih za promet motornih vozila. Osnovna
boja znaka je žuto-zelena.
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Oprema,

znakovi i oznake za označivanje radova,
zapreka i oštećenja kolnika
Oprema, ostali znakovi i oznake za označivanje radova,
zapreka i oštećenja kolnika jesu:
1. ploče za označivanje zapreka na cesti na lijevoj i na
desnoj strani,
2. ploče za označivanje zavoja na cesti i ploča za
označivanje oštrog zavoja na cesti s usmjeri van jem na
desno ili na lijevo. Znakovi se postavljaju na mjestu na
kojem počinje zavoj, u samom zavoju, te u oštrom i
neočekivanom zavoju
3. ploče za označivanje (bočne) zapreke označuju mjesto
bočnog smanjenja profila ceste.

zavoj na cesti

oštar zavoj
na cesti

Branici i polubranici
Branici i polubranici su naprave namijenjene zatvaranju
prometa vozila i pješaka u smjeru na koji su poprečno
postavljene. Na branicima se trepćuće crveno svjetlo
postavlja na sredini, a na polubraniku na njegovu kraju.

ploče za
označivanje
bočnog
smanjenja
profila ceste

Prometna zrcala
Prometna zrcala namijenjena su za sigurno uključivanje iz
sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska ili u drugim
sličnim slučajevima, na mjestima smanjene preglednosti.
prometna
zrcala
Signalizacija i oprema za smirivanje prometa
Signalizacijom i opremom za smirivanje prometa utječe se
na usporavanje brzine kretanja vozila na dopuštenu brzinu.
Signalizacija i oprema za smirivanje prometa sastoje se od:
-optičkih bijelih crta upozorenja
- traka za zvučno upozoravanje
- vibracijskih traka
- umjetnih izbočina
- uzdignutih ploha na kolniku.

optičke bijele
crte
upozorenja
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Znaci koje daju ovlaštene osobe
Kada policijski službenik, odnosno druga ovlaštena osoba,
upravlja prometom na raskrižju, daje znakove kojima se
naređuje zaustavljanje svih vozila i zabrana prolaska za
određene sudionike u prometu nalazeći se u sredini raskrižja
ili na drugom pogodnom mjestu gdje ga mogu lako uočiti svi
sudionici u prometu.
Ovlaštene osobe dužne su pri davanju znakova postaviti se
na cesti tako da ih sudionici u prometu, kojima su znaci
namijenjeni, mogu lako i s dovoljne udaljenosti uočiti. Znaci
se mogu davati i iz vozila. Znaci što ih sudionicima u prometu
daju ovlaštene osobe jesu:
• znaci koji se daju rukama i položajem tijela
• zvučni znaci
• svjetlosni znaci.
Znaci se moraju davati tako da sudionicima u prometu
njihovo značenje bude jasno i nedvojbeno.
Znaci koji se daju rukama i položajem tijela
Znaci što ih policijski službenici odnosno ovlaštene osobe daju pokretima ruku i položajem tijela za sudionike u prometu znače:

obvezno zaustavljanje osim
za vozila koja se u trenutku
kada je dan znak ne mogu
sigurno zaustaviti

1. desna ruka podignuta okomito s
otvorenom šakom, dlanom prema
lijevo - znači obvezno zaustavljanje
za sva vozila ispred raskrižja i
zabranu prelaska kolnika za pješake,
osim za ona vozila koja se u trenutku
kada je znak dan, ne mogu na
2. desna ruka podignuta okomito s otvo-

obvezno
zaustavljanje

renom šakom, dlanom prema naprijed,
na cesti izvan raskrižja, kada se policijski
službenik nalazi na kolniku - znači obvezno zaustavljanje za sva vozila prema
kojima je dlan okrenut

3. desna ruka vodoravno

Obvezno
zaustavljanj
e

slobodan
prolazak

predručena s otvorenom
šakom, dlanom prema
lijevo - znači zabranu
prolaska za sve sudionike u prometu čiji smjer
kretanja siječe smjer ispružene ruke
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Smanjiti
brzinu

Ubrzati kretanje
vozila

Obvezno
zaustavljanje

obvezno
zaustavljanje

slobodan
prolazak

Znakove kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja,
ubrzavanje kretanja i zaustavljanje određenog sudionika u
prometu, policijski službenik može davati i iz policijskog
vozila. U takvim slučajevima na krovu policijskog vozila
mora biti uključeno plavo rotacijsko svjetlo, policijsko vozilo
kreče se iza ili ispred vozila koje se namjerava zaustaviti, a
policijski službenik pomoču pločice "STOP POLICIJA"
izdaje sudioniku u prometu odgovarajuće naredbe odnosno
zapovijedi.
Određene naredbe i zapovijedi mogu se davati pomoču
displeja ugrađenog na policijskom vozilu, primjerice,
"zaustavite vozilo", "stop policija", "slijedi me", "smanjite
brzinu", "prometna nesreča", "opasnost na cesti" i si. Uz
plavo rotacijsko svjetlo, policijski
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Displej

službenik uključuje i displej s izdanom odgovarajućom
naredbom ili zapovijedi. Vozač kojemu su izdane te naredbe i
zapovijedi dužan je postupiti sukladno njima.

Naredbe i zapovijedi

Značenje
zvučnih
znakova

Zvučni znaci
Zvučni znaci daju se posebnim uređajem za davanje zvučnih
znakova u nizu tonova raznih visina, koji se nalazi na vozilu,
ili zviždaljkom. Zvučni znaci koji se daju zviždaljkom imaju
ova značenja:
1. jedan zvižduk - znači poziv sudionicima u prometu, koji ga
čuju da obrate pažnju na policijskog službenika odnosno
drugu ovlaštenu osobu koji će odgovarajućim znakom
izraziti određeni zahtjev
2. više uzastopnih zvižduka - znači da je neki od sudionika u
prometu postupio protivno zahtjevu izraženom danim
znakom, protivno pravilima prometa ili protivno
postavljenim prometnim znakovima.
Prilikom davanja više uzastopnih znakova zviždaljkom,
policijski službenik odnosno druga ovlaštena osoba obvezna
je pokazati na kojeg se sudionika u prometu dani znak odnosi
i što je on obvezan učiniti.
Zvučni znaci koji se daju zviždaljkom primjenjuju se samo u
kombinaciji sa znacima koji se daju rukama, i to samo kada se
policijski službenik odnosno druga ovlaštena osoba nalazi
izvan vozila.
Zvučni znaci koji se daju posebnim uređajem za davanje
zvučnih znakova na vozilu upotrebljavaju se samo u
kombinaciji sa svjetlosnim znacima.

Značenje
svjetlosnih
znakova

Svjetlosni znaci
Svjetlosni znaci daju se posebnim uređajima za davanje
svjetlosnih znakova koji se nalaze na vozilu ili sredstvima za
ručno davanje svjetlosnih znakova (baterijska svjetiljka i si.).
Ako je upaljeno plavo rota-cijsko svjetlo na vozilu koje stoji na
kolniku - vozač je obvezan smanjiti brzinu kretanja svoga
vozila, po potrebi ga zaustaviti i postupati po naredbama
policijskog službenika.
Svjetlosni znak koji se daje ručnim sredstvima (baterijska
svjetiljka i si.) stalno je svijetlocrvene boje kojim policijski
službenik maše uspravno na uzdužnu os ceste. Taj znak znači
obvezu za vozača da zaustavi vozilo ukoliko se kreće na dijelu
ceste gdje se taj svjetlosni znak daje.
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Zvučni i svjetlosni znaci

Uporaba zvučnog
znaka upozorenja

Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god
to zahtijevaju razlozi sigurnosti prometa, a osobito:
1. na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u
prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi, kad taj znak ne
bi bio dan, postojala opasnost od prometne nesreće
2. ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju
pažnju na kretanje vozila
3. na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan i uzak
zavoj ili prije dolaska na prijevoj, na kojima je teško
mimoići se.
Vozač je dužan zvučni znak upozorenja svesti na nužnu
mjeru. Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću)
u prethodnim slučajevima, vozač u pravilu, umjesto
zvučnog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak
upozorenja. Taj znak može upotrijebiti i u naselju prije
pretjecanja drugog vozila.
Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju
ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu
više odgovara zbog uvjeta na cesti.
Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim
paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih
svjetala za osvjetljavanje ceste, ili naizmjeničnim paljenjem,
u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa
da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog
smjera.

zabrana
davanja
zvučnih
znakova

prestanak
zabrane davanja
zvučnih znakova

Uporaba
svjetlosnog
znaka upozorenja

Osim toga, pod svjetlosnim znakovima upozorenja ili
sporazumijevanja u prometu podrazumijevaju se još i:
• pokazivači smjera
• stop-svjetla.
Što znači pravodobno uključivanje pokazivača smjera?
Pravodobno uključivanje pokazivača smjera znači
uključivanje pokazivača:
- na cesti izvan naselja u pravilu 100 do 150 m prije
izvođenja radnje vozilom, odnosno 4 do 5 sekundi prije
izvođenja radnje
- u naselju u pravilu oko 50 m prije izvođenja radnje
vozilom, odnosno najmanje 3 sekunde prije izvođenja
radnje.

Uključivanje
pokazivača smjera

na cesti izvan
naselja

na cesti u naselju
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Uključivanje svih
pokazivača
smjera

Svi pokazivači smjera uključeni istodobno često se koriste za
opomenu ili upozorenje drugim vozačima, a moraju biti
uključeni:
- za vrijeme kretanja vozila unatrag
- kada vozač namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja
vozila ili ga zaustaviti
- kada je brzina kretanja vozila niža za više od polovice
najveće dopuštene brzine na tom dijelu ceste
- kada je vozač bio prisiljen svoje vozilo zaustaviti na dijelu
ceste gdje ne smije zaustaviti niti parkirati vozilo
- kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvu mjestu da
ga vozači koji nailaze istim smjerom ne mogu pravodobno
uočiti
- kada je vozilo zaustavljeno na kolniku na autocesti, brzoj
cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih
vozila.
Postupanje prema znakovima u prometu
Da bi vozač postupio prema prometnom znaku, mora ga
pravodobno uočiti, prepoznati i razumjeti njegovo značenje,
te donijeti odluku kako će postupiti.

Primjeri postupanja

djeca na cesti

obilježen
pješački
prijelaz

zavoj udesno

U pravilu, postoji nekoliko bitnih načela i postupaka koji
prethode postupanju prema prometnom znaku, i to:
• prilagodba brzine vožnje
• predviđanje moguće opasnosti
• povećanje pozornosti i koncentracije na moguću opasnost
• očekivanje mogućih nepredviđenih postupaka drugih
sudionika prometa
• pravodobna priprema na obavljanje sljedeće radnje
vozilom.
Evo nekoliko primjera postupanja prema značenju
prometnog znaka, radi stjecanja navika o ponašanju u
prometu.
Postupanje u skladu s prometnim znakovima opasnosti
povezano je sa smanjenjem brzine, povećanjem opreza,
očekivanjem potencijalne opasnosti i pripremom za
izbjegavanje opasnosti.
Kako postupiti nakon znaka djeca na cestR
Povećati oprez, očekivati nailazak djece. Biti pripravan
kočiti. Ako djeca namjeravaju prijeći kolnik, obvezno se
zaustaviti. Načelo povjerenja je isključeno.
Kako postupiti kod znaka obilježeni pješački prijelaz?
Povećati pozornost, smanjiti brzinu i pravodobno se pripremiti
za I sigurno zaustavljanje ispred pješačkog prijelaza ako
preko njega I prelaze pješaci.
Kako postupiti nakon znaka zavoj udesno?
Smanjiti brzinu, prilagoditi je polumjeru zavoja i preglednosti.
Voziti I desnom stranom što bliže desnom rubu kolnika.
Očekivati da vozilo I koje dolazi iz suprotnog smjera može
sjeći zavoj.
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Postupanje u skladu sa znakovima izričitih naredaba
povezano je sa zabranama, obvezama i ograničenjima
tijekom vožnje.
Kako postupiti nakon znaka ograničenje brzine 50 km/h?
Uvjeriti se kojom brzinom se vozi (pogledom na brzinomjer) i
ako se vozi više od 50 km/h, treba smanjiti brzinu na 50
km/h, nastaviti oprezno tom brzinom do prestanka
ograničenja.
Kako postupiti kod znaka obvezan smjer udesno?
Voziti isključivo u smjeru strelice na znaku, tj.
udesno.
Kako postupiti kod znaka obilježen pješački prijelaz? Vozač
je dužan približavati se pješačkom prijelazu sigurnosnom
brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno tako da
može zaustaviti svoje vozilo. Ako je pješak stupio na pješački
prijelaz, vozač je dužan zaustaviti vozilo i propustiti pješaka.
Ostali znakovi
Vozeći cestom, uočava se uz
cestu
niz
znakova
koji
sudionicima prometa daju
korisne
informacije
ili
upozorenja. Takvi znakovi nisu
prometni (propisom određeni)
već se mogu nazivati neprometnim
znakovima
ili
reklamnim panoima.

ograničenje
brzine

obvezan smjer

obilježen
pješački prijelaz

Oni obavješćuju o kulturnim spomenicima u blizini ceste,
prirodnim znamenitostima, turističko-rekreativnim centrima i
objektima, uređajima i predmetima (koji su u neposrednoj
vezi s predmetom i za koje nije moguće upotrijebiti prometne
znakove) i posebnim reklamama, akcijama te posebnim
događajima (jumbo plakati).
Među neprometnim znakovima je i znak "ŠKOLA" koji
vozače obavještava da se približavaju području u čijoj se
blizini nalazi škola i upozorava na povećanje pozornosti
prema ponašanju djece ispred škole.

obvezan
smjer

obvezan
smjer

obvezan
smjer

obvezno
obilažnje
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UOČAVANJE PROMETNIH UVJETA I SITUACIJE
Uvjeti vidljivosti
Vidljivost
Atmosferske prilike

Vidljivost iz vozila
Vjetrobransko staklo

Smanjena vidljivost
magla
kiša
snijeg
noć
duljina preglednosti

Upravljanje vozilom u prometu na cestama odvija se u
različitim uvjetima vidljivosti što od vozača zahtijeva i
prilagođavanje vožnje tim uvjetima. Vidljivost je uvjetovana
dobi dana i atmosferskim prilikama, kao što su: dan, noć, vedro
vrijeme, oblačno vrijeme, kiša, magla, snijeg, slana i ostalo.
Dobra vidljivost postoji po vedrom vremenu.

Vidljivost iz vozila smanjuje se i zbog nečistoga
vjetrobranskog stakla (zimi - naslage leda, ljeti - kiša, kukci,
noću - svjetla drugih vozila, nečista glavna svjetla i dr.).
Vjetrobransko staklo treba uvijek biti čisto. To je temeljni
uvjet za dobru vidljivost iz vozila.

Smanjena vidljivost nastaje zbog magle, padanja kiše, a
osobito pljuskova, padanja snijega, zamagljivanja stakala,
špricanja vode po vjetrobranskom staklu pri mimoilaženju
vozila i pri vožnji iza drugog vozila na nedovoljnom razmaku.
U tim slučajevima vidljivost je smanjena zbog umanjene
mogućnosti gledanja kroz vjetrobransko staklo, te bočnih i
stražnjih stakala.
Vozač mora prilagoditi brzinu vožnje duljini preglednosti, tj.
duljini ceste koju može vidjeti iz svog vozila. U uvjetima
smanjene vidljivosti duljina preglednosti bitno je smanjena.
Pri dobroj vidljivosti kraj preglednosti je tamo gdje se još može
vidjeti cijela širina ceste.

Dobra vidljivost
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Pri smanjenoj vidljivosti kraj preglednosti je ona fiksna točka
(predmet) koja se kao zadnja na kolniku može uočiti i
prepoznati.
Smanjena vidljivost

Vremenske prilike
Upravljanje vozilom u prometu na cestama odvija se u
različitim vremenskim, odnosno atmosferskim prilikama.
Najviše se vozi po vedrom vremenu, ali i po oblačnom
vremenu, po magli, po kiši, snijegu i dr. O tome više u
poglavlju Vožnja u posebnim uvjetima.
Statistički, najviše prometnih nesreća događa se po vedrom
vremenu. Međutim, zbog promjene vremenskih uvjeta i
vožnje u nepovoljnim vremenskim uvjetima (oblačno vrijeme,
kiša, magla, snijeg i ostalo) bitno se povećava rizik nastanka
prometne nesreće. Pojedini vozači nisu u stanju dobro
uočavati prometnu situaciju i pravodobno svoju vožnju
prilagođavati vremenskim prilikama.

Po vedrom vremenu
- najviše prometnih nesreća

S pogoršanjem uvjeta
vožnje bitno se
povećava rizik od
nastanka prometne
nesreće

Uočavanje prometne situacije
Pravodobno
uočavanje
prometne
situacije
vozaču
omogućuje prepoznavanje i izbjegavanje mogućih opasnih
situacija. Kasno uočena opasnost u prometu ima za
posljedicu smanjenje vremena za

Pravodobno
uočavanje prometne
situacije
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donošenje ispravne odluke, te prekasno započinjanje
izbjegavajuće radnje, pa se i nesreća često ne može izbjeći.
Senzorne sposobnosti
organa vida

Oštrina vida

Testirajte svoj vid

Širina vidnog
polja
brzina vožnje
alkohol
droge
lijekovi
emocije

Uočavanje prometne situacije tijekom vožnje ovisi o
vozačevim sen-zornim sposobnostima, prije svega organa
vida. To su oštrina vida, širina vidnog polja, razlikovanje boja,
prilagodba na svjetlost i tamu i dubinsko uočavanje.
Oštrina vida podrazumijeva uočavanje malih razlika u obliku i
veličini elemenata koji određuju prometnu situaciju. Vozač
koji ima slabiju oštrinu vida kasnije uočava prometnu
situaciju u odnosu na vozača s normalnom oštrinom vida,
zbog čega mu ostaje manje vremena za reagiranje.

Širina vidnog polja vozača
predstavlja prostor koji on
gleda bez pomicanja očiju.
Ovisi o brzini vožnje. Što je
brzina vožnje veća, širina
vidnog polja se sužava jer
vozač svoju pozornost
usmjerava na veću udaljenost
ispred vozila. U stanju
mirovanja vozila, širina vidnog
polja iznosi oko 140 stupnjeva.
Pri brzini od 40 km na sat širina
vidnog polja iznosi približno
100 stupnjeva, pri brzini od 100
km na sat približno 40
stupnjeva, a pri brzini od 1 30
km na sat približno 30 stupnjeva

Širina vidnog polja osobito se smanjuje kada je vozač pod utjecajem alkohola, opojnih droga,
lijekova ali i emocionalno nestabilan.
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Razlikovanje boja je značajno za uočavanje prometnih
znakova i semafora, odnosno prometnih svjetala. Kod
pojedinih vozača postoji sljepoća za boje, odnosno
nemogućnost razlikovanja boja. Može biti djelomična ili
ograničena na crveno i zeleno ili proširena na nekoliko boja.
Ti vozači se pri raspoznavanju prometnih svjetala na
semaforu ravnaju prema položaju svjetala ili prema razlikama
u intenzitetu svjetla.
Prilagodba na svjetlost i tamu iznimno je važna u noćnoj
vožnji. Prilagodba na svjetlost (prijelaz iz tamne u svjetliju
sredinu) relativno je kratka. Prilagodba na tamu (prijelaz iz
svjetlije u tamniju sredinu ili pri zasljepljivanju) mnogo je
dulja.

Razlikovanje
boja
Prilagodba
- na svjetlost je
relativno kratka
- na tamu je mnogo
dulja

Dubinsko uočavanje podrazumijeva procjenu udaljenosti i
uočavanje određenih prostornih odnosa u konkretnoj
prometnoj situaciji. Od predmeta različite veličine, veći se
uočava kao bliži. Jasniji predmet s više detalja uočava se kao
bliži. Predemet koji prekriva drugi, uočava se kao bliži, a
prekriveni predmet se doživljava kao udaljeniji. Sto se crte
više međusobno približuju, izgledaju udaljenije. U pravilu se
doživljava da se bliži predmeti kreću brže od udaljenijih.

Optičke
varke

Pogrešna
percepcija

Iluzija

Radi pravodobnog uočavanja i prepoznavanja opasnosti na cesti treba uvijek voziti s
predviđanjem moguće opasnosti i u skladu s tim poduzimati mjere prije nailaska na samu
opasnost kako bi se izbjegla nagla i iznenadna kočenja.
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Percepcija
Percepcija
podrazumijeva složeni
psihički
proces
doživljavanja predmeta
i pojava u cjelini.
Podaci koji se svim
osjetilima (vid, sluh,
dodir,
okus,
miris)
primaju
iz okružja,
predstavljaju jedinstven doživljaj. Na percepciju utječu
karakteristika podražaja (intenzitet, kontrast, grupiranje) i
psihofizičko stanje organizma (alkohol, umor, bolest, glad,
žeđ i dr.) te psihološko stanje vozača (motivacija, emocije,
iskustvo, interes, očekivanje, stavovi i kultura).

Percepcija

Prometni
znakovi
oblik
boja
simbol

Tijekom vožnje, za sigurnost je najhitnija točna i pravodobna
percepcija prometnih znakova i brzine vožnje. Zato vozač za
vrijeme vožnje mora stalno pratiti prometne uvjete na cesti
kojom vozi, pratiti prometne znakove i kretanje ostalih
sudionika.
Prometni znakovi i simboli prometnih znakova sadrže velike
količine informacija. Zato njihovo pravodobno uočavanje,
identifikacija i razumijevanje njihovog značenja ima posebnu
važnost za sigurno odvijanje prometa. Vozač, sukladno
prosječnim sposobnostima i uvjetima vožnje, može istodobno
tijekom vožnje opaziti dva prometna znaka. Najprije uočava
(prepoznaje) oblik, zatim boju i nakon toga simbol na
prometnom znaku.

dva znaka

promet u oba smjera
Da bi vozač postupio prema prometnom znaku, mora ga pravodobno uočiti, prepoznati i
razumjeti, te donijeti odluku kako će ispravno postupiti. Kvaliteta percepcije prometnog
znaka ovisi:
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-o udaljenosti s koje se
uočava
-o brzini vožnje
-o vrsti i uočljivosti
-o sposobnostima vozača.
blizina zrakoplovne piste

S veče udaljenosti lakše i brže se opaža prometni znak večih
dimenzija. Prometni znak sa simbolom može se prepoznati s
veče udaljenosti u odnosu na znak s tekstom. Promjenjljivi
prometni znak (primjerice, ograničenje brzine) ili znak
osvijetljen vanjskim izvorom svjetla bolje se registrira s još
veče udaljenosti, a posebno za smanjene vidljivosti ili noču.

opasnost od
požara

blizina
obale
Najbolje se opažaju prometni znakovi postavljeni na dionici
ceste izvan naselja gdje ih je manje pa nema velike podjele
pažnje. Najslabije se opažaju u naselju, odnosno gradu,
zbog podjele i usmjeri-vanja pažnje na složene prometne
situacije.

tramvajska
pruga
U odnosu na vrstu, najbolje se uočavaju prometni znakovi
opasnosti i izričitih naredaba, a najslabije znakovi obavijesti.
Bolje se uočavaju prometni znakovi tijekom vožnje noču
nego danju.
U dnevnoj vožnji zbog podijeljenosti pažnje na veču količinu
informacija oko vozila i uz cestu, vozač najčešče
zanemaruje prometne znakove zbog velike podjele pažnje.
U pravilu, bolje se uočavaju znakovi na nepoznatim
cestama ili dionicama jer se na poznatim dionicama ceste
vozi prema navici.

životinje na
cesti
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Za pravodobno opažanje prometnog znaka i postupanje vozač
treba:
• pažnju usmjeriti na prometnu situaciju ispred vozila
• razviti sposobnost brzog uočavanja znaka
• procijeniti odražava li znak aktualno stanje situacije
• razumjeti poruku znaka
• donijeti odluku kako postupiti.

Procjena
brzine

Osjećaj da vozi manjom brzinom vozač ima na ravnim
dionicama širokih cesta jer su bočne smetnje vrlo daleko. Na
uskim cestama, planinskim ili na cestama s gustim prometom,
zbog bočnih smetnji vozač ima osjećaj veće brzine vožnje.
Brzinu vožnje svog vozila vozač procjenjuje pomoću
brzinomjera u vozilu, te na temelju vizualnih i slušnih
informacija. Vozači rjeđe procjenjuju brzinu vožnje svog vozila
putem brzinomjera, a češće na temelju iskustva što često dovodi
do pogrešaka. Do pogrešne procjene brzine najčešće dovodi
prilagodba na određenu brzinu. Što dulje vozi određenom
brzinom, to je prilagodba dulja, pa često vozač procjenjuje
brzinu svog vozila manjom nego što ona stavrno jest. Ta
pojava je poznata kao iluzija brzine. To može biti vrlo opasno
pri isključivanju s autoceste ili brze ceste u naselje.

Osim kontrole brzine svoga vozila, vozač mora voditi računa
o brzini kretanja drugih vozila pri pretjecanju, mimoilaženju,
uključivanju u promet, isključivanju iz prometa, pri vožnji u
koloni i dr.

Koje opasnosti su
moguće?

Predviđanje
Pri vožnji s predviđanjem pogled iz vozila treba uvijek biti
usmjeren ispred vozila na udaljenost koja se može prijeći
vremenski za pet do deset sekundi ovisno o brzini vožnje i
preglednosti ceste. Na toj udaljenosti treba redovito
pogledom pretraživati i tražiti potencijalne opasnosti.
Opreznom vožnjom i predviđanjem pravodobno se uočavaju
i prepoznaju opasne situacije i potencijalno opasna mjesta na
cesti.
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izbjegao opasnost i rizik, vozač mora opažati
cjelokupnu situaciju i koncentrirati se na ono što je bitno,
predviđati tuđe postupke, pravilno reagirati na smetnje u
vožnji i biti svjestan mogućih posljedica.
Pozornost treba biti usmjerena uvijek na ono što je bitno za
sigurnu vožnju. Pravilno predviđanje mogućih situacija i
reagiranje drugih sudionika te poduzimanje određenih mjera
povećava sigurnost i smanjuje rizik od nastanka prometne
nesreće.
Kako bi

Predviđanje
opasnosti

Zato u vožnji vozač mora predviđati što se sve može
dogoditi, očekivati da će se to dogoditi i pripremiti se za
pravilno reagiranje, a položajem vozila mora osigurati prostor
za izbjegavanje mjesta potencijalne opasnosti.
Gledanje iz vozila
Prometna situacija ispred i oko vozila događa se u vidnom
polju vozača. Vidno polje vozača iz vozila ograničeno je
konstrukcijskim osobinama i veličinom ostakljenih površina
vozila.

osjetilom
vida.
Vozač prima oko 90% različitih :ija
informac je u procesu prijama Sposoban čitih izvora
informacija
iz
razli'
osam uočiti sedam do sno
elemenata iz okolnog svijeta, a ja;
U brzoj vožnji, kada je vidno polje
suženo zbog brzine vožnje, vozač
jasno vidi najčešće samo dva
elementa.

Pravilan položaj
tijela vozača

Za uspješno i sigurno gledanje iz
vozila, temeljni preduvjet je
pravilna ergonomska prilagodba
sjedala, pravilan položaj tijela
vozača tijekom upravljanja, pravilna prilagodba vozačkih zrcala,
čisto vjetrobransko staklo i druga
stakla, ispravan uređaj za pranje
stakla, ispravni brisači i svjetla na
vozilu.
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Osim pozornoga gledanja ispred vozila, vozač mora i
provjeravati što se događa oko i iza njegovog vozila. Provjera
uvjeta obavlja se pomoću:
• unutarnjeg zrcala
• vanjskih zrcala (lijevo ili/i desno)
• pogledom preko ramena (provjera mrtvoga kuta).

Promjena prometnih uvjeta

Uočavanje promjene prometnih uvjeta
Prometni uvjeti tijekom vožnje mogu se često mijenjati.
Osobito se to odnosi na promjenu intenziteta svjetlosti i
uvjeta vidljivosti. U takvim je uvjetima sposobnost uočavanja
promjene prometnih uvjeta i otkrivanja bitnih elemenata u
prometu najhitnije za sigurnu vožnju. Za prilagodbu oka na
različite razine rasvjete potrebno je određeno vrijeme (od
nekoliko sekunda do 50 minuta), kako bi se u oku vozača
povećala osjetljivost, odnosno postigla maksimalna
osjetljivost na svjetlo.
Pri vožnji noću dolazi do zasljepljenosti od svjetla vozila koje
dolazi iz suprotnog smjera, što smanjuje sposobnost
uočavanja. Zasljeplje-nost se još pogoršava ako je cesta
mokra.

Pri vožnji u tunelu i izlasku na svjetlo ili pri vožnji kada sunce
pri zalasku svijetli ravno u oči, također se smanjuje
sposobnost uočavanja prometne situacije. U takvim se
uvjetima pješak koji se kreće kolnikom uočava prekasno.
Uvijek se mora računati s tim da se tijekom vožnje može naići
na pješake koji nemaju reflektiraj u će oznake. Vozači moraju
biti svjesni tih okolnosti i pripravni na takve sudionike u
prometu. Primjerice, pješak u tamnoj odjeći pri kratkom
svjetlu uočava se na razmaku od oko 25 m, u svijetloj odjeći
na oko 60 m a

s reflektirajućim oznakama na oko 125 m. Pri dugom svjetlu
pješak u tamnoj odjeći uočava se na oko 150 m, u svijetloj
odjeći na oko 300 m i s reflektirajućim oznakama na oko 450
m. Imajući na umu te okolnosti, vozač uvijek mora biti
svjestan opasnosti i uvijek mora predviđati mogući nailazak
na sudionike koji se na cesti slabije uočavaju u konkretnim
prometnim uvjetima.
5-10

6-1

Ostali sudionici u cestovnom prometu
OSTALI SUDIONICI U CESTOVNOM PROMETU

Različita struktura
sudionika u
prometu

Uz vozače osobnih automobila, teretnih automobila i
autobusa, kao najbrojnijih sudionika, u prometu sudjeluju i
vozači motocikala, mopeda, bicikala, traktora i drugih vozila.
Osim vozača, u prometu na cestama sudjeluju i pješaci, a
posebno djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom.

Posebni rizici vezani uz nedostatak iskustva ostalih
sudionika u prometu
Od različitih sudionika u prometu proistječe i razina
opasnosti, koja se povećava što je broj tih sudionika u
prometu veći. Na većinu tih sudionika prometa ne može se u
cijelosti primijeniti načelo povjerenja.
Razlikuju se po razini znanja, osobnoj odgovornosti i po
ponašanju u konkretnim prometnim situacijama. Takve se
osobe moraju prepoznati, moraju se procijeniti i moguće
opasnosti koje proizlaze iz njihova ponašanja na cesti. Novi,
mladi vozači nemaju dovoljno iskustva pa je i rizik u susretu s
njima veći. Stoga je potrebno znati kako se ponašaju, koja
prava imaju i koje su opasnosti moguće.

Pješaci
Pješaci

Pješaci su skupina sudionika u
prometu koja se često ne
ponaša prema prometnim
pravilima. Razlog može biti
nedovoljno
poznavanje
prometnih pravila, nepoštivanje ili nedostatak potrebne razine
odgovornosti u prometu. Zato su vrlo ugroženi i često stradavaju, kako djeca tako i odrasli.

Kretanje pješaka!
pješačka staza

pješačka i biciklistička staza

završetak pješačke staze

Pješaci se ne smiju kretati ni
zadržavati na kolniku. Na
kolniku je zabranjeno igranje,
vožnja
dječjim
biciklom,
romobilom i koturaljkama kao i
sanjkanje, skijanje i si. Pješaci
se moraju kretati nogostupom ili drugom površinom
određenom za kretanje pješaka (staza za pješake), odnosno
površinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pješaka.
Tada su najsigurniji.
Ako na cesti ne postoji nogostup ili druga površina određena,
odnosno prikladna za kretanje pješaka (ili ako i postoji, a
pješaci je ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga), pješaci se
mogu kretati kolnikom. U tom slučaju moraju se kretati što
bliže rubu kolnika na način koji ne ometa i ne sprječava
promet vozila. Kad se pješaci
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kreću kolnikom na kojem sigurnost prometa to zahtijeva, a osobito u
slučaju slabe preglednosti ceste, smanjene vidljivosti ili jakog
prometa vozila, dužni su kretati se jedan iza drugoga.
Pješak koji se kreće kolnikom na
javnoj cesti izvan naselja dužan
je kretati se uz lijevi rub kolnika u
smjeru kretanja, a noću mora biti
osvijetljen ili označen reflektirajućom tvari.
Iznimno, pješak se može kretati
uz desni rub kolnika samo kad je
takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj, ponor, usjek,
zasjek, odron i si.).
Pješak koji gura ručna kolica,
bicikl, moped ili motocikl, osobe
koje se kreću pomoću pokretnih
stolaca za nemoćne osobe te organizirana kolona pješaka moraju se kretati uz desni rub kolnika
u smjeru kretanja.
Organizirana kolona pješaka ne smije biti dulja od 50 m, osim
pogrebne i odobrene povorke ili policijske ili vojne jedinice. Kada se
kolnikom kreće više organiziranih kolona pješaka, razmak između
kolona mora biti najmanje 50 m.
Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, kao i u drugim slučajevima kada je to potrebito radi sigurnosti prometa, pješaci koji se
kreću kolnikom u organiziranoj koloni, osim pogrebnih ili odobrenih
povorki, te policijskih ili vojnih jedinica, moraju se kretati u koloni po
jedan.
Kako je pješak dužan prelaziti
preko kolnika?
Ako na cesti postoje obilježeni
pješački prijelazi ili podzemni ili
nadzemni pješački prolazi, pješak
je dužan pri prelaženju ceste
koristiti se tim prijelazima, odnosno prolazima.
Na obilježenome pješačkom prijelazu ili na raskrižju na kojem se
prometom pješaka upravlja prometnim svjetlima za pješake, pješak je dužan postupiti prema tim
znakovima. Ako se prelazom pješaka ne upravlja prometnim
svjetlima za pješake, ali se prometom vozila upravlja prometnim
svjetlima za vozila ili znacima koje daje ovlaštena osoba, pješaci
mogu prelaziti preko kolnika samo dok je danim znakom dopušten
prijelaz preko kolnika.

pješačka
završetak
zona
pješačke zone

Kretanje pješaka

zabrana prometa za
pješake

pješaci na cesti

Prijelaz pješaka preko
kolnika

obilježeni pješački
prijelaz

podzemni ili nadzemni
pješački prolaz
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Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem se prometom
ne upravlja prometnim svjetlima ni znacima što ih daje
ovlaštena osoba, pješak je dužan prije stupanja na pješački
prijelaz obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu
se približavaju.

Obveze pješaka
- pozornost na
udaljenost i
brzinu vozila
- prijelaz kolnika
najkraćim putem
- neometanje
prometa vozila

Ako su obilježeni pješački
prijelazi ili nadzemni ili
podzemni pješački prolazi od
njega udaljeni više od 50 m u
naselju, odnosno 100 m
izvan naselja, onda pješak
smije prelaziti preko kolnika.
Preko kolnika i biciklističke
staze ili trake pješak je dužan
prelaziti pažljivo i najkraćim
putem, nakon što se prije
stupanja na kolnik uvjeri da to
može učiniti na siguran način.
Pješak koji namjerava prijeći
preko kolnika na mjestu na
kojem ne postoji obilježeni
pješački prijelaz ne smije
stupiti na kolnik ako time
ometa promet vozila.
Obveze vozača prema
pješacima

područje smirenog
prometa

završetak područja
smirenog prometa

zabrana prometa
za ručna kolica

Kao sudionik u prometu, vozač
mora prema pješacima svojim
postupcima vozilom opravdati
povjerenje
koje
pješaci
očekuju. Vozač je dužan
obratiti pažnju na pješake koji
se nalaze na kolniku ili
stupaju na kolnik.
Kako voziti pored pješaka koji hodaju kolnikom?
• gledati što dalje ispred vozila radi što ranijeg uočavanja
• pravodobno prilagoditi brzinu, u pravilu smanjiti je
• na dovoljnom bočnom razmaku oprezno obići pješake.
Mimoilaženje s vozilima u takvim situacijama je iznimno
opasno i rizično, a osobito ako vozač nema dovoljno
iskustva. Kako u takvoj situaciji postupiti?
• procijeniti udaljenost i brzinu vozila u odnosu na položaj
pješaka
• procijeniti moguće mjesto mimoilaženja s vozilom
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• prilagoditi brzinu vožnje, a u pravilu je smanjiti
• mimoići se s vozilom iz suprotnog smjera prije dolaska do
pješaka koji se kreće uz rub kolnika
• ako se u odnosu na udaljenost vozila iz suprotnog smjera
vozilom sigurno može obići pješak, mimoilaženje obaviti
nakon toga.
Takva situacija je moguća i kada se pješak kreće kolnikom
desnom stranom u smjeru svoga kretanja. Tada je potrebno
iskazati solidarnost i svojim ponašanjem olakšati
mimoilaženje s vozilom iz suprotnog smjera, koje mora obići
pješaka.
Ponašanje pri približavanju
pješačkom prijelazu
Kad
prilazi
obilježenome
pješačkom prijelazu, vozač
mora upravljati vozilom s
osobitim oprezom i voziti
takvom brzinom da, u slučaju
potrebe, može pravovremeno
zaustaviti
vozilo
ispred
pješačkog prijelaza. Kad se približava pješačkom prijelazu,
mora dobro promatrati i nogostup s lijeve i desne strane i
smanjiti brzinu.
Ako se na obilježenome
pješačkom prijelazu prometom
ne upravlja semaforima ni
znacima ovlaštene osobe,
vozač
je
dužan
takvom
pješačkom prijelazu približavati
se sigurnosnom brzinom tako
da ne ugrožava pješake,
odnosno tako da može zaustaviti svoje vozilo kako bi propustio pješake koji su već stupili
na pješački prijelaz. U tim uvjetima, na kolniku s dvije ili više
prometnih traka za promet u istom smjeru, zabranjeno je
prolaženje pored vozila koje je zaustavljeno ili usporava
ispred pješačkog prijelaza kako bi propustilo pješake.
Ako su pritom pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe
osobe, gluhe i nagluhe osobe ili druge osobe s invaliditetom,
vozač je dužan zaustaviti vozilo i propustiti ih i kad tek
stupaju na pješački prijelaz.

Približavanje
pješačkom prijelazu

obilježeni pješački
prijelaz

obilježeni pješački
prijelaz
Osobit oprez
i prilagodba brzine

Obveza
propuštanja
pješaka

Unatoč tomu, pješački prijelazi su prečesto opasno mjesto.
Zašto? Zato što neodgovorni vozači vrlo često ne poštuju svoje
obveze prema pješacima, smatraju da su suvereni u odnosu na
pješake i zato što ih propuštanje pješaka "usporava" u vožnji.
Ako
se
prometom
na
obilježenom
pješačkom
prijelazu upravlja prometnim
svjetlima
ili
znacima
ovlaštene osobe, vozač je
dužan svoje vozilo zaustaviti
ispred pješačkog prijelaza
kad mu je danim znakom
zabranjen prolaz.
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Vozač koji vozilom skreće na
bočnu cestu dužan je kretati
se smanjenom brzinom i
propustiti pješake koji su već
stupili ili stupaju na pješački
prijelaz, a prema potrebi, i
zaustaviti svoje vozilo radi
propuštanja pješaka.

Obveze vozača pri
skretanju na bočnu
cestu
smanjena brzina
neugrožavanje pješaka

Vozač koji vozilom skreće na
bočnu cestu na čijem ulazu
ne postoji obilježen pješački
prijelaz dužan je skretati
smanjenom brzinom i ne
smije ugroziti pješake koji su
već stupili na kolnik.
Najugroženiji sudionici prometa
Najugroženiji i najmanje zaštićeni sudionici prometa su djeca,
osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, gluhe i
nagluhe osobe i slijepe osobe, kada u prometu sudjeluju kao
pješaci. Osim tih sudionika, bitno su ugroženi i vozači
bicikala, mopeda i motocikala, koji su kao vozači najmanje
zaštićeni u prometu.
Djeca u prometu
Djeca na cesti ili pokraj nje
sama po sebi predstavljaju
opasnost u prometu. Njima je
pomoć vozača najpotrebnija.
To su neiskusni sudionici
prometa i zato se prema njima
ne može primijeniti načelo
povjerenja. Na vozaču je odgovornost da se ne dogodi prometna nesreća. Vozač mora
posjedovati znanje i sposobnost predviđanja, a ne dijete.
Ponašanje djeteta ne smije biti uzrok prometne nesreće.
Vozač mora znati kako se djeca ponašaju i kako reagiraju.

Djeca

Kako se djeca ponašaju u prometu? Djeca:
Kako se ponašaju
u prometu?

•
•
•
•
•
•

ne poznaju prometna pravila pa ih i ne primjenjuju;
reagiraju spontano, nepredvidivo i nepromišljeno;
ne mogu pravilno procijeniti brzinu vozila i razmak;
ne mogu pravilno procijeniti opasnost i posljedice;
rade ono što trenutačno žele;
zaokupljena su igrom.

Djeca imaju manju preglednost u odnosu na druge sudionike.
Teže mogu prepoznati i odrediti smjer odakle se čuje zvuk.
Dosta teško ih je uočiti kada se igraju i trče između
parkiranih automobila.
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Na kojim mjestima se mogu očekivati djeca u prometu?
Djecu u prometu najčešće treba očekivati na dijelovima ceste
pokraj škole, vrtića, igrališta, parkova, stambenih zona i ulica
gdje se djeca često zadržavaju ili kreću. Na takvim mjestima
su postavljene naprave za smirivanje prometa. Obilježavaju
se određenim prometnim znakovima ili se cijela dionica
pretvara u zonu smirenog prometa. Posebno se djeca mogu
očekivati na mjestima pokraj ceste gdje se uočava neka
dječja igračka, kao što je bicikl, romobil, lopta, ili na mjestima
gdje mogu biti zaklonjena iza parkiranih vozila, žive ograde,
drveća ili objekta pokraj ceste, zbog čega se teže uočavaju.

djeca na cesti

Kako se treba ponašati prema djeci?
Na dijelu ceste po kojem se kreću djeca ili su postavljeni
prometni znakovi o sudjelovanju djece u prometu, vozač je
dužan voziti s osobitim oprezom, takvom brzinom da vozilo
može pravodobno zaustaviti u slučaju potrebe. Promatranje
situacije iz vozila i uočavanje detalja na mjestima gdje bi se
djeca mogla pojaviti, vozača čini sigurnijim. Mora biti
posebno pozoran pri izlasku iz parkirališta.
U takvim situacijama vozač mora povećati pozornost i
prilagoditi brzinu vožnje, a u pravilu je smanjiti. Prema
potrebi, tijekom vožnje treba biti pripravan na kočenje.
Unaprijed treba voditi računa o ponašanju djece i predviđati
moguće ponašanje djece u skladu sa situacijom. Ako djeci
želi omogućiti prijelaz preko kolnika, mora se prethodno
uvjeriti je li to sigurno (pretječe li ga vozilo ili postoji opasnost
za djecu od vozila iz suprotnog smjera). Nakon toga s
djecom mora uspostaviti komunikaciju pogledom, zaustaviti
vozilo i omogućiti im siguran prelazak kolnika.

Ponašanje vozača
prema djeci u
prometu
povečanje
pozornosti
poštivanje znakova
prilagodba brzine
predviđanje
mogućeg ponašanja

Kako vozač treba postupiti u ovoj situaciji?
• povećati pozornost (ne važi načelo povjerenja)
• biti pripravan na kočenje
• ako dijete namjerava prijeći kolnik, zaustaviti vozilo i propustiti ga
• držati veći bočni razmak prilikom prolaska pokraj djece ako
se igraju uz cestu.
Osim prometnih znakova, na prisutnost djece vozače mogu
upozoravati i pripadnici školskih prometnih jedinica sa
svojim posebnim oznakama. I u tim situacijama treba
isključiti načelo povjerenja i voditi računa o ponašanju djece.
Vozač je dužan postupati u skladu sa znakovima koje daju
pripadnici školskih prometnih jedinica. Uvijek kada su djeca
u pitanju, obvezno treba povećati pozornost, smanjiti brzinu
vožnje i prema potrebi biti u pripravi na kočenje i
zaustavljanje.

školska
patrola
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Osobe s invaliditetom

parkiranje
rezervirano za
osobe s
invaliditetom

Tijekom vožnje vozač može naići na područje gdje se mogu
kretati osobe s invaliditetom. Često se takva osoba kreće u
pokretnom stolcu ili pomoću pomagala. To područje ili dio
ceste označava se određenim prometnim znakom.
Kada se uoči takva osoba, treba odmah smanjiti brzinu
vožnje i povećati oprez. Prema potrebi, zaustaviti vozilo i
takvoj osobi omogućiti siguran prelazak kolnika. Ako se kreće
kolnikom, treba povećati bočni razmak i bez ugrožavanja
obaviti obilaženje ili propuštanje takve osobe.
Osoba s invaliditetom, čiji su donji ekstremiteti bitno oštećeni
tako da onemogućuju normalno kretanje, može propisanim
znakom pristupačnosti označiti vozilo u kojem se prevozi.
Znakom pristupačnosti mogu biti označena i vozila udruga
osoba s invaliditetom. Prava koja proizlaze iz znaka
pristupačnosti ne smije koristiti osoba koja nije invalidna.

znak
pristupačnosti

slijepe osobe

Slijepe osobe, kad samostalno sudjeluju u prometu, moraju
nositi bijeli štap kao znak prepoznavanja. U pravilu, na dijelu
ceste gdje se češće može pojaviti slijepa osoba (ustanove,
škole za slijepe i si.), postavljen je odgovarajući prometni
znak.
Vozač je dužan u takvoj situaciji obratiti osobitu pozornost na
slijepe osobe. Treba smanjiti brzinu vožnje i povećati
pozornost. Ako takva osoba namjerava stupiti na kolnik,
obvezno je treba propustiti.
Gluhe osobe koje sudjeluju u prometu ne reagiraju na
zvučne znakove upozorenja iz velike blizine, na vozila izvan
njihovog vidnog polja i njihove zvukove. Slušno pomagalo na
uhu gluhih osoba nije odmah uočljivo, a može biti i skriveno
pod kosom ili potpuno nevidljivo. Gluhe osobe se prepoznaju
tek po komunikaciji. Vozač uvijek mora voditi računa kako
postupiti, kada tijekom vožnje, naiđe na pješaka na kolniku
koji se ne obazire na zvučne znakove iz velike blizine dok je
izvan njegovog vidnog polja.
Starije i nemoćne osobe

starije nemoćne
osobe

Starije i nemoćne osobe uvijek
treba nastojati pravodobno
uočiti i prepoznati. Pojedine
starije osobe se boje, neke
slabije čuju, neke slabije vide
ili sporije reagiraju, a i sporije
se kreću. Ako se takve osobe
kreću nogostupom ili kolnikom, treba povećati oprez, smanjiti
brzinu i povećati bočni razmak. Potrebno je pokazati
dovoljno strpljenja prema njima. Ako namjeravaju prelaziti
kolnik, treba, prema potrebi, zaustaviti vozilo i omogućiti im
siguran prelazak kolnika.
Ako takva osoba upravlja vozilom u prometu, treba povećati
razmak, prilagoditi brzinu vožnje i povećati oprez. Treba biti
strpljiv prema njoj, pokazati humanost i odgovornost.
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Vozači bicikla
Vozači bicikla kao sudionici u prometu vrlo su različiti prema
starosnoj dobi (djeca, mladi, odrasli, stariji). Treba voditi
računa o tome da to predstavlja poseban rizik, pogotovo ako
su to četrnaestogodišnjaci ili čak mlađe osobe s pratnjom ili
bez pratnje starijih.
Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom stazom ili
biciklističkom trakom, a ako oni ne postoje, što bliže desnom
rubu kolnika. Te površine su označene prometnim
znakovima i oznakama na kolniku. Vozač bicikla mora se
kretati biciklističkom stazom ili trakom uz desni rub kolnika ili
ceste u smjeru kretanja, a na traci ili stazi uređenoj i
obilježenoj za dvosmjerni promet bicikala - desnom stranom
trake ili staze u smjeru kretanja.

biciklistička staza

završetak
biciklističke
staze

biciklisti na
cesti
Ako se dva ili više vozača bicikala kreču u skupini, moraju se
kretati jedan iza drugoga.
Ako voze kolnikom, potrebno
je
očekivati
iznenadne
pokrete upravljačem radi
izbjegavanja zapreke (slivnici
za vodu, šljunak, neravnine
ili oštećenja kolnika, ili
drugo), a što može utjecati
na gubljenje ravnoteže ili
stabilnosti. S tim treba
računati, povećati pozornost,
držati veči razmak i pratiti
njihovo ponašanje.
Vozači bicikla često voze
brzo i zbog njihove siluete
teže ih je uočiti. Mnogi bez
gledanja i bez pokazivanja
namjere mijenjaju smjer
vožnje. Često voze po površinama
koje
nisu
predviđene
za
njihovu
vožnju. Pojedini često voze
slalom između zaustavljenih
vozila ispred raskrižja ili
nogostupom
između
pješaka. Posebno to može
biti opasno ako su vozači
bicikla djeca. U takvim
situacijama treba imati na
umu
ponašanje
djece,
njihove
nepredvidljive
postupke i zato smanjiti
brzinu i povećati razmak.

Iza vozača bicikla
održavati veći
razmak u vožnji

obilježen
prijelaz
biciklističke
staze
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zabrana prometa
za bicikle

zabrana prometa za
mopede i bicikle

Pri skretanju
voditi računa o
biciklistu

Vozač bicikla mora upravljati biciklom na način kojim se ne
umanjuje njegova stabilnost i ne ometaju drugi sudionici u
prometu, a osobito ne smije skidati istovremeno obje ruke s
upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili
gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju ili
ugrožavati druge sudionike u prometu. Ako to čini, vozač
automobila treba povećati razmak od njega, smanjenom
brzinom voziti pokraj i pratiti njegovo kretanje.
U naselju gdje je promet vrlo gust, biciklisti često koriste
nogostup. Kako bi izbjegli nalet na pješake, iznenada
mijenjaju smjer i silaze na kolnik. Slično postupaju i pješaci,
kako bi izbjegli vozače bicikla. Ako se ti postupci ne
predviđaju, nalet na pješaka ili vozača bicikla često je
neizbježan. Slično se može dogoditi ako vozač bicikla vozi
slalom između pješaka koji hodaju nogostupom.
Za prijelaz preko kolnika vozač
bicikla mora koristiti obilježen
prijelaz biciklističke staze, ako
postoji. Ako ne postoji, onda smije
koristiti kolnik ili obilježeni pješački
prijelaz, pri čemu mu je sigurnije sići
s bicikla i gurati ga krećući se
pješačkim prijelazom kao pješak. Pri
približavanju obilježenom prijelazu
biciklističke staze vozač se treba ponašati isto kao i pri
približavanju pješačkom prijelazu. Posebno treba paziti pri
skretanju udesno, voditi računa o brzini, smjeru vožnje i biti
spreman na kočenje.
Poseban problem je susret s biciklistima na raskrižju gdje se
smjerovi vožnje presijecaju. S obzirom na to da su vozači
bicikla nezaštićeni sudionici prometa, potrebno je voditi
računa o njihovoj zaštiti i sigurnosti: ne ugrožavati ih, ne
ometati ih ili ne prisiljavati na promjenu dotadašnjeg načina
vožnje. Striktno treba poštivati pravila propuštanja vozila na
raskrižju ili u susretu s njima.
Vozači mopeda

zabrana
prometa za
mopede

Obveze vozača
mopeda
-nošenje zaštitne kacige
- položaj u
prometnoj traci
- korištenje propisne
prometne trake

Vozači mopeda su najčešće
mlade osobe, koje se već sa
16
godina
ravnopravno
uključuju u promet. U pravilu, ti
mladi vozači mopeda nemaju
dovoljno vozačkog iskustva.
Vozač mopeda i osobe koje se
prevoze na tom
vozilu moraju, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi nositi
zaštitnu
kacigu.
U prometu na kolniku koji ima samo po jednu prometnu traku
namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, vozač
mopeda je dužan voziti što bliže desnom rubu kolnika, što
nekada može biti opasno. Na cesti u naselju s kolnikom na
kojem za promet vozila u istom smjeru postoje najmanje
dvije obilježene prometne trake, vozač
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mopeda ne smije voziti prometnom trakom koja se ne nalazi
uz desni rub kolnika, osim na dijelu ceste ispred raskrižja ili
drugog mjesta na kojem vozilom skreće ulijevo.
zabrana
prometa za
mopede i
bicikle

U susretu s vozačima mopeda uvijek su prisutne određene
opasnosti. Često voze slalom između vozila koja voze
ulicama s gustim prometom ili su zaustavljena ispred
raskrižja, prebrzo voze, ponašaju se dosta rizično,
neodgovorno i podcjenjuju opasnost, osobito kada voze
vršnjake i kada se kreču u skupinama.
Prema njima treba biti tolerantan, isključiti načelo povjerenja,
ne ugrožavati ih, ne prisiljavati ih svojom vožnjom na
promjenu načina vožnje i ne dokazivati se. Uvijek treba voziti
s predviđanjem očekujući moguće opasnosti i opravdavajući
partnerski odnos u prometu.

Opasnosti u
susretu s
vozačem mopeda

Predviđanje
mogućih
opasnosti

Ostali sudionici prometa
Vozači traktora

U ruralnim područjima vozači često izlaze na cestu
traktorima s prikolicom ili bez
nje. Prema vozačima traktora
treba
imati
najmanje
povjerenja. Zašto? Zato što se
u promet uključuju vrlo često
bez položenoga vozačkog
ispita, ne posjeduju temeljno
znanje o prometnim pravilima,
voze traktore upitne tehničke ispravnosti (pokazivači smjera,
vozačka zrcala, stop-svjetla), na cestu iznose velike količine
blata na kotačima, radnje traktorom obavljaju vrlo rizično
(skretanje) bez pravodobne najave i nemaju dovoljno
preglednosti zbog tereta. A vrlo često znaju biti i pod
utjecajem alkohola.

zabrana prometa za
traktore

Iznenadno i
neočekivano
ponašanje vozača
traktora

zabrana
prometa za
zaprežna
vozila
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Opasnosti pri
pretjecanju
traktora

Prilikom vožnje iza traktora
treba izbjegavati pretjecanje
na dionici ceste gdje to ne bi
bilo sigurno. Vozač traktora
vrlo često nije svjestan
postojanja drugih sudionika,
zbog ponašanja koje je več
opisano. Treba izbjegavati
pretjecanje
traktora
na
dionici ceste uz koju su bočne ulice, poljski putovi, ulaz u
dvorišta ili drugo. Treba biti strpljiv, pričekati da traktor prođe,
a ako se vozač odluči pretjecati, mora stalno pozorno
očekivati od vozača traktora iznenadno skretanje. Posebno
treba voditi računa za vožnje noću jer su često traktori
neosvijetljeni, a vuku ili nose oruđa čija širina prelazi širinu
traktora.
Goniči ili vodiči stoke

životinje na
cesti

Stoku i druge životinje ne smije se voditi niti ostavljati na cesti
bez nadzora. Gonič stoke mora paziti da se stoka na javnoj
cesti kreče što je moguće bliže desnom rubu ceste.
Stoku u stadu, krdu ili pojedino grlo ne smije cestom goniti ili
voditi osoba koja je, s obzirom na uzrast i sposobnost, ne
može nadzirati i poduzimati potrebne radnje da se izbjegne
opasnost. Goniči su dužni nadzirati stado ili krdo tako da ne
bude ugroženo i da u što manjoj mjeri ometa promet.
Preko ceste gdje nema izgrađenih ili određenih prijelaza
stoka se smije goniti ili voditi samo na preglednom dijelu
ceste.

staza za jahače

Prelaženje stoke u stadu ili krdu preko državne ili županijske
ceste moraju osiguravati najmanje dva goniča koji se nalaze
s jedne i s druge strane prijelaza.
Kada se stoka goni noću preko državne ili županijske ceste,
goniči moraju nositi svjetiljke s crvenim svjetlom koje mora
biti jasno vidljivo drugim sudionicima u prometu na
udaljenosti najmanje 150 m.

završetak staze za
jahače

Kada se stado ili krdo goni cestom, treba uvijek računati na
mogućnost da se neka od životinja izdvoji. U takvim uvjetima
treba smanjiti brzinu, zaustaviti se i čekati da stado ili krdo
prođe, ili ako to situacija dopušta, vrlo polagano, brzinom
hoda pješaka proći pokraj stada ili krda.
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PROMETNA PRAVILA
Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s propisima
o prometnim pravilima, prometnim znakovima postavljenim
na cesti te znakovima i naredbama ovlaštenih osoba.
Radnje vozilom u prometu

Obavljanje radnji
vozilom u prometu
bez dovođenja u
opasnost drugih
sudionika

Uvjeti
za
sigurno
obavljanje
radnji vozilom
- utvrđivanje
prometnih uvjeta
- jasno i
pravodobno
upozorenje o
namjeri

Pokazivači smjera
Stop-svjetla

Dnevna ili kratka
svjetla

Vozač koji na cesti ili drugoj prometnoj površini namjerava
obaviti neku radnju vozilom (uključiti se u promet, prestrojiti,
odnosno mijenjati prometnu traku, pretjecati, obilaziti,
zaustavljati se, skretati udesno ili ulijevo, okretati se
polukružno, voziti unatrag i si.) ne smije ni započeti takvu
radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike u
prometu ili imovinu. Druge sudionike prometa svojim
postupcima ne smije ometati ili ugrožavati, odnosno ne smije
ih prisiljavati na promjenu dotadašnjeg načina sudjelovanja u
prometu.
Prije
započinjanja
neke
radnje vozilom u prometu
vozač je dužan uvjeriti se da
to može učiniti bez opasnosti
za druge sudionike u prometu
ili imovinu, vodeći pritom
računa o položaju vozila te o
smjeru i brzini kretanja.
Uvjeriti se može pogledom
ispred vozila, pogledom na
vozačka zrcala i pogledom
preko ramena.
Prije obavljanja neke radnje vozilom u prometu vozač je
dužan druge sudionike u prometu jasno i pravodobno
upozoriti o svojoj namjeri, dajući im znak pomoću:
• pokazivača smjera
• stop-svjetala
• odgovarajućeg znaka rukom (ako druga sredstva ne
postoje). Ako vozač daje znak pomoću pokazivača smjera,
mora ga davati cijelo vrijeme obavljanja radnje vozilom, a
nakon obavljene radnje, mora prestati davati znak.
Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti
upaljena dnevna svjetla ili kratka svjetla.

Uključivanje u promet

Propuštanje
vozila i pješaka

Vozač koji se vozilom uključuje
u promet na cesti ili drugoj prometnoj površini (izlazak vozila
iz garaže, dvorišta, parkirališta,
stajališta, s površine na kojoj
se ne obavlja promet vozila ili s
drugih sličnih površina) dužan
je propustiti sva vozila i pješake
koji se kreću cestom, odnosno prometnom površinom na
koju se uključuje.
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Radnju uključivanja vozila u
promet vozač mora obaviti na
sljedeći način:
• uvjeriti se da tu radnju može
obaviti sigurno
• uključiti pokazivač smjera
• uključiti se u promet vodeći
računa o brzini i razmaku
• nakon uključivanja isključiti
pokazivač smjera i ubrzati
vozilo.

Postupak
uključivanja
vozilom u promet

Vozač koji se vozilom sa zemljane ceste uključuje na cestu sa
suvremenim kolničkim zastorom obvezno mora zaustaviti
vozilo i ukloniti blato s kotača.
Iznimno, za vrijeme vožnje u
naselju, vozač je dužan
omogućiti tramvaju ili autobusu
javnoga gradskog prijevoza
putnika
ili
posebno
obilježenom autobusu kojim se
organizirano prevoze djeca,
ako je to moguće učiniti bez
ugrožavanja ili znatnijeg ometanja prometa (naglo kočenje,
znatno usporenje i si.) uključivanje u promet kad ta vozila
izlaze sa stajališta ili ugibališta koja se nalaze izvan kolnika,
odnosno s proširenja prometne trake koja služi za stajalište.

Uključivanje u
promet autobusa sa
stajališta

Kretanje vozila
Za kretanje motornog vozila
vozač mora koristiti isključivo
kolnik i kretati se sredinom
obilježene prometne trake,
osim u slučaju opasnosti za
život, zdravlje i imovinu.
Vozilom se kreče desnom
stranom kolnika.
Vozač je dužan kretati se
vozilom
obilježenom
prometnom trakom koja se
proteže uz desni rub kolnika,
a ako trake nisu obilježene,
dužan je vozilo u kretanju
držati što bliže desnom rubu
kolnika i na tolikoj udaljenosti
od njega da, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uvjete
prometa te stanje i osobine ceste, ne ugrožava druge
sudionike u prometu i ne izlaže sebe opasnosti.

Vožnja desnom
stranom kolnika

Položaj vozila u
prometnoj traci

7-3

Prometna pravila

Udaljenost od
tramvajskih
tračnica

Korištenje
prometne trake

Prometne trake za
vožnju u jednom
smjeru

Iznimno, vozila koja se kreću
sporije od tramvaja i drugih
vozila što voze cestom po
tramvajskim
tračnicama
ugrađenim uz rub kolnika
moraju se kretati na takvoj
udaljenosti od tramvajskih
tračnica da ne ometaju
kretanje tramvaja i drugih
vozila što se kreću dijelom
kolnika
s
ugrađenim
tračnicama.
Na cesti u naselju s kolnikom na kojemu za promet vozila u
istom smjeru postoje najmanje dvije obilježene prometne
trake, vozač se može za kretanje svojeg vozila koristiti i
prometnom trakom koja se ne nalazi uz desni rub kolnika ako
time ne ometa ostala vozila koja se kreću iza njegova.

Trakom koja se ne nalazi uz desni rub kolnika ne smije se
kretati vozač:
• teretnog automobila čija je najveća dopuštena masa veća
od 3.500 kg
• vozila koje ne može na ravnoj cesti razviti brzinu veću od
40 km na sat
• mopeda, traktora, radnog stroja i motokultivatora.
Iznimno, ta se vozila smiju kretati lijevom prometnom trakom
na dijelu ceste ispred raskrižja ili drugog mjesta na kojem
skreću ulijevo.
Na cesti s kolnikom za promet
vozila u oba smjera na kojem
postoje tri prometne trake, vozač
se ne smije vozilom kretati prometnom trakom koja se nalazi uz
lijevi rub ceste u smjeru kretanja.
Srednju prometnu traku vozač
smije koristiti za pretjecanje sporijih vozila ili za prestrojavanje pri skretanju
ulijevo.Na cesti na kojoj su kolničke trake
fizički odvojene jedna od druge, na cesti s
kolnikom za promet u oba smjera na kojem
postoje najmanje četiri obilježene prometne
trake kao i na cesti s kolnikom za
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Prometna pravila
promet vozila samo u jednom smjeru, vozač se ne smije
vozilom kretati kolničkom trakom namijenjenom za promet
vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili
zabranjenom smjeru.
promet u
oba smjera

Kretanje vozila unatrag
Vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može to
učiniti samo na kratkom dijelu ceste i ako time ne ugrožava ili
ne ometa druge sudionike u prometu. Za vrijeme kretanja
unatrag na vozilu moraju biti uključeni svi pokazivači smjera.

Kretanje vozilom
unatrag

Kad se vozač kreče vozilom unatrag, dužan je kretati se
onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom
unaprijed. Kad se vozač vozilom kreče unatrag, dužan je
propustiti vozilo koje dolazi iza njegovog.

Brzina vožnje
Vozač je dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila osobinama i
stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim
prilikama, stanju vozila i tereta, gustoći prometa, tako da
vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom
koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da
može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili
znaku.

Prilagodba brzine
vožnje

brzina koja se
preporučuje
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Prometna pravila

Propuštanje
kolone vozila

prestanak brzine
koja se
preporčuje

Smanjenje
brzine

U prometu na cesti vozač ne
smije, bez opravdanih razloga,
voziti tako sporo da bitno
usporava prometni tok ili
ugrožava druge sudionike u
prometu. Kada se iza vozila
koje se kreće brzinom manjom
od najveće dopuštene brzine
na cesti ili dijelu ceste po kojoj
se kreće ili manjom od brzine
prometnog toka vozila na tom dijelu ceste, stvori kolona
vozila koja ga ne mogu sigurno preteći, vozač se mora
vozilom isključiti iz prometa na prvom pogodnom mjestu i
propustiti kolonu vozila iza sebe.
Ako je brzina kretanja vozila u takvim uvjetima niža za više
od polovice najveće dopuštene brzine na cesti ili dijelu ceste,
vozač takvog vozila mora uključiti sve pokazivače smjera,
osim ako koristi žuto rotacijsko svjetlo.
Vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim
smanjenjem brzine kretanja, osim u slučaju neposredne
opasnosti. Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu
kretanja vozila ili zaustaviti vozilo, dužan je to učiniti, osim u
slučaju neposredne opasnosti, na način:
kojim neće ugroziti ili u većoj mjeri ometati druge vozače
koji se kreću iza njega
da vozače koji se kreću iza njega o svojoj namjeri upozori
uključivanjem stop-svjetla, svih pokazivača smjera ili
davanjem odgovarajućeg znaka rukom.

Povećanje
brzine

Ograničenje
brzine
- normalni
uvjeti
prometa
- u naselju

ograničenje
brzine

Vozač ne smije ni naglo povećavati brzinu, odnosno kretati iz
mjesta, osim u slučaju opasnosti, postižući pritom gornju
granicu dopuštenog broja okretaja motora ili na takav način
da dolazi do prokli-zavanja kotača.
Brzina kretanja vozila na cesti
uz normalne prometne uvjete
ne smije se ograničiti ispod 40
km na sat.
Na cesti u naselju vozač se ne
smije vozilom kretati brzinom
većom od 50 km na sat, odnosno brzinom većom od brzine
dopuštene postavljenim prometnim znakom za cijelo naselje
ili njegov dio.
Iznimno, na cesti u naselju čiji
prometno-tehnički i sigurnosni
elementi to omogućuju (npr.
pješački
pothodnici
i
nathodnici,
upravljanje
na
raskrižjima sa semaforima i si.)
mora se prometnim znakom
dopustiti kretanje vozilom i brzinom većom od 50 km na sat,
a najviše do 80 km na sat.
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Na cesti izvan naselja vozač
se ne smije vozilom kretati
brzinom većom od brzine
dopuštene
postavljenim
prometnim
znakom,
a
najviše:
• 130 km na sat na autocesti
• 110 km na sat na cesti
namijenjenoj isključivo za
promet motornih vozila i
brzoj cesti
• 90 km na sat na ostalim
cestama.

Ograničenje brzine na
cesti izvan naselja

Ograničenje brzine za
vozilo koje vuče
prikolicu za stanovanje
i vozilo koje vuče
neispravno vozilo

Brzina kretanja motornog
vozila koje vuče prikolicu za
stanovanje (kamp-prikolicu)
ograničena je na 80 km na sat
na svim cestama, a brzina
vozila koje vuče drugo
neispravno vozilo ograničena
je na 40 km na sat.
Promet na raskrižju
Raskrižje

Raskrižje je površina na kojoj se križaju ili spajaju dvije ceste
ili više cesta, a i šira prometna površina (trgovi i si.) koja
nastaje križanjem, odnosno spajanjem cesta.

Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanim
oprezom koji odgovara prometnim uvjetima na raskrižju.
Zašto? Na njemu se susreću sudionici prometa, u prvom
redu vozači vozila čiji se smjerovi vožnje presijecaju, spajaju
ili odvajaju. Prilaz raskrižju je često nepregledan, raskrižje se
prekasno uočava. Zaklonjeno je zgradama, ogradama,
kućama i si. Vozači se približavaju neprilagođenom brzinom,
čine previde ili ne poštuju pravila i znakove. Zato su raskrižja
opasna mjesta na kojima se najčešće događaju prometne
nesreće.

Prepoznavanje
raskrižja

Kako vozač može prepoznati raskrižje? Vozač može
prepoznati da se približava raskrižju prema prometnim
znakovima, a samo mjesto raskrižja i prema prekidu
nogostupa, intenzivnoj rasvjeti, nailasku vozila iz poprečnih
smjerova i dr.
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Približavanje
raskrižju

Prestrojavanje

Kako se treba približavati raskrižju?
Vozač koji se vozilom približava raskrižju dužan je:
• na dovoljnoj udaljenosti pred raskrižjem vozilom zauzeti
položaj na onoj prometnoj traci kojom namjerava proći kroz
raskrižje (pravodobno se prestrojiti)
• prilagoditi brzinu vožnje prometnim uvjetima i voziti s
povećanim oprezom, da se može sigurno zaustaviti ispred
raskrižja
• utvrditi kako je uređeno odvijanje prometa na raskrižju i o
kakvom raskrižju se radi.
Prestrojavanje

prestrojavanje
vozila

Prestrojavanje je zauzimanje
takvog položaja s vozilom na
prometnoj traci i na takvoj
udaljenosti od raskrižja, ili
drugog mjesta na cesti, iz
kojeg se na siguran način
može izvesti naredna radnja s
vozilom (skretanje, okretanje,
zaustavljanje i si.).
Prilikom približavanja raskrižju,
vozač najčešće treba mijenjati
prometnu traku.

prestrojavanje vozila s
nazivima naseljenih
mjesta

Provjera prometnih
uvjeta

Uključivanje
pokazivača smjera

Mijenjanje prometne trake je
prelaženje vozilom iz jedne u
drugu prometnu traku za
promet u istom smjeru radi
prestrojavanja ili bržega
kretanja. Mijenjanje prometne
trake obavlja se ubrzavanjem ili
usporavanjem, vodeći pri tom
računa o brzinama vozila u prometnim trakama i uvjetima za
sigurno obavljanje radnje. Za
sigurno mijenjanje prometne
trake vozač se mora uvjeriti da
to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike, vodeći
pritom računa o položaju vozila, smjeru i brzini vožnje.
Vozač će se u sigurno mijenjanje prometne trake uvjeriti
pogledom na:
• unutarnje zrcalo
• vanjsko zrcalo
• pogledom preko ramena.
Prije mijenjanje prometne trake vozač mora pravodobno
upozoriti druge sudionike dajući im znak pokazivačem
smjera. Uključivanje pokazivača smjera ovisi o konkretnoj
prometnoj situaciji i o brzini vožnje. U naselju pokazivač
smjera se uključuje 25 do 50 metara prije obavljanja radnje
vozilom (oko tri do pet sekundi prije), izvan naselja 80 do
150 metara prije obavljanja radnje vozilom (oko pet do osam
sekundi prije) i na brzoj cesti i autocesti 100 do 250 metara
prije obavljanja radnje vozilom (oko pet do deset sekundi
prije).
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Pri mijenjanju prometne trake
prijeti opasnost pojave vozila
u "mrtvom kutu". Često vozač
ne provjeri uvjete iza i oko
vozila. Druga vozila se nađu
u zoni gdje se provjerom na
zrcalima ne uočavaju. Kako
bi
se
takve
opasnosti
izbjegle, potrebno je okrenuti
glavu preko ramena.

Mrtvi
kut

Na određenoj udaljenosti ispred raskrižja, gdje postoje dvije
ili više prometnih traka u istom smjeru za vožnju raskrižjem,
u pravilu se uočava prometni znak koji vozače obavješćuje o
broju i položaju prometnih traka.
Kako se obavlja prestrojavanje?
Prestrojavanje se obavlja prema prometnom znaku
prestrojavanje vozila uz poštivanje oznaka na kolniku.
Ovisno o željenom smjeru vožnje potrebno se pravodobno
prestrojiti i zauzeti položaj u onoj prometnoj traci kojom
vozač namjerava proči raskrižje. Ako se vozač pogrešno
prestrojio, odnosno ako je zauzeo prometnu traku kojom ne
namjerava voziti kroz raskrižje, i ako je puna crta uz rub
prometne trake, mora nastaviti vožnju tom prometnom
trakom u skladu s oznakama na kolniku.
Za siguran prolazak raskrižjem vozač treba:
• utvrditi koga mora propustiti na raskrižju
• postupati u skladu s načinom uređenja odvijanja prometa
• položajem vozila osigurati najveću preglednost na
raskrižju
• propustiti pješake, vozila i druge sudionike prometa
• uči u raskrižje i napustiti ga kada mu je to dopušteno.

prestrojavanje
vozila

Uvjeti za
siguran
prolazak
raskrižjem

Potrebno vrijeme za prolazak vozila raskrižjem ovisi i o širini
kolnika, duljini, vrsti i stanju vozila. Za prolazak s osobnim
automobilom potrebno je oko četiri do šest sekundi, za
skretanje ulijevo oko osam do 10 sekundi, a za teretne
automobile dvostruko više.

dopušteni
smjerovi
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Propuštanje vozila i
prednost prolaska

Desna strana

Suprotan smjer

Vozilo na
tračnicama

Cesta s
prednošću
prolaska

Na raskrižju cesta iste
važnosti ili u susretu s drugim
vozilom vozač je dužan
propustiti vozilo koje nailazi s
njegove desne strane.
Vozač vozila koji skreće
ulijevo dužan je propustiti
vozilo koje, dolazeći iz
suprotnog smjera, zadržava
smjer svojega kretanja ili
skreće udesno, osim ako
postavljenim
prometnim
znakom
nije
drukčije
određeno.
Iznimno, na raskrižju ili pri
susretu s vozilom koje se
kreće po tračnicama vozač je
dužan propustiti takvo vozilo
bez obzira s koje strane
dolazi, osim ako postavljenim
prometnim
znakom
nije
drukčije određeno.
Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom
označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti
sva vozila koja se kreću tom cestom.

obvezno
zaustavljanje

Cesta bez
suvremenoga
kolničkog zastora

Biciklistička traka
ili staza

Vozač je dužan propustiti sva
vozila koja se kreću cestom
na koju ulazi i kad ta cesta
nije
prometnim
znakom
označena kao cesta s
prednošću
prolaska
ako
vozilom ulazi s ceste bez
suvremenoga
kolničkog
zastora na cestu sa suvremenim
kolničkim
zastorom.
Vozač koji pri skretanju
presijeca biciklističku stazu ili
traku što se pruža uzduž
kolnika kojim se kreće, dužan
je propustiti bicikle koji se
kreću po biciklističkoj stazi ili
traci u istom ili suprotnom
smjeru.
7- 10

Prometna pravila
Kako se može odvijati promet na raskrižju?
Promet na raskrižju može se odvijati:
• prema prometnim pravilima
• prema prometnim znakovima
• prema uređajima za davanje znakova prometnim
svjetlima - semaforima
• prema znakovima i naredbama koje daju ovlaštene osobe.

Odvijanje prometa
na raskrižju

Odvijanje prometa na raskrižju prema prometnim
pravilima
Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim
pravilima, odnosno u skladu s pravilima propuštanja vozila.
Na raskrižju cesta istih važnosti vozač je dužan propustiti:
• vozilo koje nailazi s njegove desne strane
• vozilo koje dolazeći iz suprotnog smjera zadržava smjer
kretanja ili skreće udesno
• vozilo koje se kreće po tračnicama bez obzira na to s koje
strane dolazi
• vozilo s prednošću prolaska.

obvezan smjer

Odvijanje prometa na raskrižju prema prometnim
znakovima
Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim
znakovima postavljenim na raskrižju. Prometni znakovi
kojima se uređuje odvijanje prometa na raskrižju su:
• cesta s prednošću prolaska
• raskrižje s cestom s prednošću prolaska
• obvezno zaustavljanje.

Uz prometni znak raskrižje s cestom s prednošću prolaska i
obvezno zaustavljanje može se postaviti i dopunska ploča
položaj ceste s pravom prednosti.

dopušteni
smjerovi

položaj ceste s
pravom
prednosti

Vozila koja se kreću po cesti s pravom prednosti (deblja crta
na dopunskoj ploči) imaju prednost, bez obzira napuštaju li
tu cestu ili voze tom cestom. Između vozila na cesti s
pravom prednosti vrijedi pravilo desne strane, kao i između
vozila koja se kreću cestama koje nisu s pravom prednosti.
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Odvijanje prometa na raskrižju prema prometnim
svjetlima
Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju
prometnih svjetala. Uređajima za davanje znakova
prometnim svjetlima - semaforima upravlja se prometom na
raskrižju.

Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se prometom
upravlja uređajima za davanje prometnih svjetala (semafori ili
drugi uređaji), u slučaju zastoja ili neravnomjernog
opterećenja prometnih tokova, policijski službenici odnosno
druge ovlaštene osobe mogu upravljati prometom ručnim
podešavanjem tih uređaja ili pokretima tijela i ruku uz
isključivanje semafora i drugih uređaja ili podešavanjem
semafora na način da je uključeno samo žuto treptavo
svjetlo.
Vozač koji je vozilom ušao u raskrižje na kojem se prometom
upravlja uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima,
može napustiti raskrižje ne čekajući da prometnim svjetlom
promet bude dopušten (otvoren) u smjeru kojim namjerava
produljiti kretanje, uz uvjet da propusti sve sudionike u
prometu koji se kreću smjerom u kojem je promet dopušten.
Vozač ne smije vozilom ući u
raskrižje
ako
je
gustoća
prometa takva da se on s
vozilom očito mora zaustaviti u
raskrižju ili na obilježenom
pješačkom prijelazu i na taj
način ometati ili onemogućiti
promet vozila koja dolaze s bočnih kolnika ili promet pješaka.
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Odvijanje prometa na raskrižju prema znakovima i
naredbama koje daju ovlaštene osobe
Sudionici u prometu dužni su
postupati prema znakovima ili
po naredbama što ih daju
ovlaštene osobe na raskrižju.
Prometom
na
raskrižju
upravlja se znakovima koje
daju ovlaštene osobe.

Primjeri pravila propuštanja vozila
Na raskrižju cesta istih važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti
vozilo koje nailazi s njegove desne strane.
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Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje dolazeći iz suprotnog
smjera, zadržava smjer vožnje ili skreće udesno.
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Vozač koji vozilom ulazi na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s
prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreču tom cestom

Iznimne situacije

Skretanje
Prije skretanja potrebno je povećati pozornost, pravilno se
prestrojiti i procijeniti brzinu vozila za sigurno skretanje,
udaljenost i brzinu drugih vozila i predvidjeti namjere drugih
sudionika u prometu.
Posebno je važno koliko prometnih traka ima na kolniku za
skretanje udesno ili ulijevo (jedna, dvije, ...), jesu li izvedene
tako da isti broj traka prolazi i izlazi iz raskrižja ili se iz jedne
prometne trake može voziti u više smjerova (lijevo i ravno,
ravno i desno) ili samo lijevo ili samo desno.
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Skretanje udesno

zabrana skretanja
udesno

Kako se skreće
udesno?

Vozač vozila koje skreće
udesno dužan je skretanje
obaviti krećući se krajnjom
prometnom trakom koja se
prostire uz desni rub kolnika,
osim ako prometnim znakom
na cesti nije drukčije određeno.
Pravilno skretanje udesno obavlja se na sljedeći način:
• pogled u zrcalo i preko ramena kako bi se provjerilo kreće
li se neko vozilo uz desni rub kolnika (biciklisti, mopedisti,
motocik-listi)
• pravodobno uključiti desni pokazivač smjera
• prilagoditi brzinu vožnje i vozilo pomaknuti na desnu
stranu prometne trake, bliže desnom rubu kolnika
• obratiti pozornost na pješake ako namjeravaju prijeći preko
kolnika i propustiti ih
• obratiti pozornost na vozila koja dolaze s lijeve i desne
strane
• skrenuti udesno uz što manji luk
• obratiti pozornost na pješake i bicikliste.
Skretanje ulijevo

zabrana skretanja
ulijevo

Kako se skreće
ulijevo?

Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je skretanje obaviti
krećući se krajnjom lijevom prometnom trakom koja se
prostire uz središnju crtu i uz zamišljeni ili obilježeni luk koji
spaja dvije središnje crte bočnih kolnika, odnosno
prometnom trakom koja se prostire uz lijevi rub ceste s
jednosmjernim prometom, osim ako prometnim znakom na
cesti nije drukčije određeno.

Pravilno skretanje ulijevo obavlja se na sljedeći način:
• pogled u zrcala i preko ramena, radi provjere pretječe li
neko vozilo (vozač automobila, motocikla, mopeda)
• pravodobno uključiti lijevi pokazivač smjera
• prilagoditi brzinu i vozilo pomaknuti prema sredini kolnika
uz središnju crtu
• obratiti pozornost na prometne znakove i pješake
• obratiti pozornost na vozila koja dolaze s bočnih strana i
na vozila iz suprotnog smjera
• skrenuti ulijevo praveći veliki luk vozilom uz crtu vodilju
• obratiti pozornost na pješake i bicikliste.
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Mimoilaženje
Mimoilaženje je prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje
se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera.
Pri mimoilaženju vozač je dužan sa svoje lijeve strane
ostaviti dovoljan razmak između svojeg vozila i vozila s kojim
se mimoilazi, a prema potrebi, i svoje vozilo pomaknuti k
desnom rubu kolnika. Mimoilaženje se, u pravilu, obavlja s
lijeve strane. Kad na raskrižju vozila dolaze iz suprotnih
smjerova i skreću ulijevo, vozač mimoilazi vozilo iz suprotnog
smjera na taj način što ga propušta sa svoje desne strane.

Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u
prometu vozač ne može osigurati dovoljan prostor za sigurno
mimoilaženje, dužan je usporiti kretanje svojeg vozila, prema
potrebi, zaustaviti ga i propustiti vozilo iz suprotnog smjera.
Na suženim dijelovima ceste postavljaju se prometni znakovi
koji uređuju propuštanje vozila iz suprotnog smjera.
Postavljaju se uvijek u paru.

Dužnosti vozača
pri mimoilaženju

prednost prolaska za
vozila iz suprotnog
smjera

prednost prolaska
prema
vozilima iz suprotnog
smjera
Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na
cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojem je to, s
obzirom na osobine ceste i okolnosti prometa, lakše i
sigurnije izvesti, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi,
kretanjem unatrag ili na drugi način pomaknuti svoje vozilo i
zauzeti na cesti položaj kojim se omogućuje mimoilaženje.

Mimoilaženje na
cesti nedovoljne
širine

Na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom (planinski i dr.)
na kojem se vozila ne mogu mimoići ili je to veoma otežano,
vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti
svoje vozilo na prikladnom mjestu ako primijeti da mu drugo
vozilo ide ususret uz nagib i omogućiti mimoilaženje.

Mimoilaženje na
uzdužnom nagibu
zaustavljanjem
vozila
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Vozač koji se kreće uz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo
ako ispred sebe ima prikladno mjesto za zaustavljanje koje
omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako
ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog
od vozila.
Mimoilaženje
na uzdužnom
nagibu
vožnjom
unatrag

Kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati
unatrag, kretat će se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s
vozilom koje vuče priključno vozilo, vozilo koje se susrelo s
vozilom više kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste
kategorije - vozilo koje se kreće niz nagib, osim ako je, s
obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti, lakše i sigurnije da
to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib.
Pretjecanje i obilaženje
Pretjecanje je prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje
se kreće u istom smjeru.

Uvjeti
pretjecanja i
obilaženja

Obilaženje je prolaženje vozilom pokraj zaustavljenoga ili
parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na
prometnoj traci kojom se vozilo kreće.
Pretjecati i obilaziti vozač smije samo ako time ne ometa
normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i
ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvođenje tih
radnji.

zabrana pretjecanja
svih
motornih vozila,
osim
motocikla bez
prikolice
i mopeda

Pretjecanje vozila
na tračnicama

Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kad time, s obzirom na
karakteristike ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu
ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja,
ugrožava druge sudionike u prometu ili kada mu je to
zabranjeno prometnim znakom ili oznakama na kolniku.
Pretjecanje i obilaženje obavlja se s lijeve strane. Iznimno,
pretjecati se može s desne strane ako je vozilo na kolniku
zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se
sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo.

Vozilo koje se kreće po tračnicama postavljenima na sredini
kolnika ili vozilo koje se ne smije kretati uz desni rub kolnika,
osim ako prometnim znakom nije drukčije određeno, ne
smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo može
pretjecati s desne strane ako između njega i desnog ruba
kolnika postoji prometna traka.
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Ako se na sredini kolnika nalazi pješački otok, ili obilježeni ili
na drugi način označeni prostor za parkiranje vozila, ili neka
druga površina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki
objekt ili uređaj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane.
Ako se ti objekti ili uređaji nalaze na sredini ceste s
jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom
nije drukčije određeno, oni se mogu obilaziti s lijeve ili desne
strane.
Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve
strane dužan je:
• pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika i
• ne povečavati brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo
vozilo pretječe.
Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegova stanja nije
moguče pretjecati bez ugrožavanja sigurnosti prometa,
vozač vozila koje se kreče sporije nego vozila koja se kreču
neposredno iza njega dužan je pomaknuti svoje vozilo što
više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguče,
zaustaviti svoje vozilo na prikladnom mjestu da bi propustio
brža vozila.
Vozač ne smije vozilom početi pretjecati ili obilaziti:
• kolonu vozila
• ako je vozač koji se kreče iza njega počeo pretjecati
• ako je vozač koji je ispred njega na istoj prometnoj traci
dao znak da namjerava preteči ili običi vozilo koje je ispred
njegova vozila, ili običi drugu zapreku na cesti
• ako prometna traka kojom namjerava pretjecati nije
slobodna na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeči
računa o razlici između brzine kretanja svojeg vozila za
vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih
sudionika u prometu koje namjerava preteči, pretjecanjem
ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnog
smjera

obvezno obilaženje
s desne strane

dopušteno
obilaženje

Dužnost vozača
kojemu je dan znak za
pretjecanje

Uvjeti kada vozač
vozilom ne smije
početi pretjecati

ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnoj
traci kojom se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja
ostalih sudionika u prometu, osim kad se za pretjecanje ili obilaženje koristi prometnom
trakom koja je zabranjena za promet vozila iz suprotnog smjera prometnom trakom koja je
namijenjena zaustavljanju vozila u nuždi.
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Situacije kada se ne
smije pretjecati

Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera, a koji
ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u
jednom smjeru vozač ne smije vozilom pretjecati drugo
vozilo:
• u tunelu
• na mostu
• ispred vrha prijevoja ceste
• u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna.

Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, mopeda i
motocikla bez bočne prikolice:
• neposredno ispred raskrižja ili na raskrižju koje nije s
kružnim tokom prometa
• neposredno ispred prijelaza ceste preko željezničke ili
tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika i
na tom prijelazu.

Pretjecanje na
raskrižju

Potreban
razmak

Neposredno ispred raskrižja i na raskrižju vozač smije
pretjecati:
• vozilo koje skreće ulijevo, a pretječe se s desne strane
• vozilo koje skreće udesno, ali tako da pritom svojim
vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet
vozila iz suprotnog smjera
• vozilo koje se kreće cestom koja je prometnim znakom
označena kao cesta s prednošću prolaska, kad se
prometom na raskrižju upravlja prometnim svjetlima ili
znacima koje daje ovlaštena osoba.
Vozač koji pretječe ili obilazi
dužan je svoje vozilo držati
na potrebnom razmaku od
vozila koje pretječe ili obilazi,
tako da ga ne ometa niti
ugrožava
u
prometu.
Nakon pretjecanja ili obilaženja vozač je dužan, čim to bude
moguće učiniti bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika
u prometu, vozilom ponovno zauzeti položaj na prometnoj
traci kojom se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaženja.
Vozač nije dužan nakon pretjecanja drugog vozila dati znak
da se namjerava vratiti na prometnu traku kojom se kretao
prije pretjecanja.

Prometna pravila
Vozač ne smije pretjecati
drugo vozilo koje se približava
obilježenome
pješačkom
prijelazu,
ili
koje
prelazi
pješački prijelaz i obilaziti
vozilo koje je stalo radi
propuštanja pješaka na tom
prijelazu.
Na cesti na kojoj postoje
najmanje dvije prometne trake
namijenjene za promet vozila u
istom smjeru i na kojima su
kolone vozila, vozač ne smije
vozilom prelaziti iz trake u
traku (voziti slalom). Vozač može napustiti traku na kojoj se
nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi
zaustavljanja, odnosno parkiranja vozila.

Kada je
zabranjeno
pretjecanje

Prelaženje
vozilom iz trake
u traku

Na cesti na kojoj postoje najmanje dvije prometne trake
namijenjene za promet vozila u istom smjeru, brže kretanje
vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se
pretjecanjem, osim u slučaju kada se prolazi vozilo koje se
približava obilježenom pješačkom prijelazu.
Zaustavljanje i parkiranje
Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u
trajanju do tri minute, osim prekida koji se čini da bi se
postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom.
Parkiranje vozila je prekid kretanja vozila u trajanju duljem
od tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po
znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom.
Vozač ne smije zaustaviti ili
parkirati vozilo na mjestu na
kojem bi ono ugrožavalo
sigurnost drugih sudionika u
prometu ili predstavljalo
smetnju za normalan tok
prometa ili kretanje pješaka
ili gdje je to zabranjeno
prometnim znakom.

zabrana
zaustavljanja
i parkiranja

zabrana
parkiranja

Dopunskim pločama postavljenim uz ove prometne znakove
određuje se način parkiranja vozila, u određenom vremenu,
za određene sudionike prometa, na određenom mjestu itd.
parkiralište
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Na cesti, mjestu, odnosno na prostoru namijenjenom za
zaustavljanje i parkiranje vozila, te na posebno uređenoj
prometnoj površini namijenjenoj za kretanje pješaka, ne
smiju se:
• ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog
dotra-jalosti (neregistrirana i si.)
• priključna vozila koja se u prometu koriste samo
povremeno (lake i kamp-prikolice i si.)
• drugi predmeti kojima se ometa tok prometa ili ugrožava
okoliš.
U slučaju zaustavljanja ili parkiranja na javnoj cesti izvan
naselja vozač je dužan uvijek, kad za to postoji mogućnost,
zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika.
Položaj
parkiranja
vozila

Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nesreće
ili drugoga opravdanog razloga prisiljen vozilo zaustaviti na
kolniku dužan je poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo
ne dovede u opasnost druga vozila i da ga odmah ukloni s
kolnika.
Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu, prometne nesreće
ili iz drugoga opravdanog razloga prisiljen vozilo zaustaviti na
tračnicama, dužan ga je s tračnica odmah ukloniti, a ako to
nije moguće, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje
upravljaju vozilima što se kreću po tračnicama na vrijeme
budu upozorene na opasnost.

izmjenično
parkiranje

Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na cesti dužan je
zaustaviti ga, odnosno parkirati neposredno uz desni rub
kolnika, a na cesti na kojoj se promet odvija samo u jednom
smjeru može ga zaustaviti ili parkirati uz desni ili lijevi rub
kolnika.
Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge
tračnice, vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub
kolnika. Vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima
koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta
obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakom na
kolniku kao mjesta za parkiranje vozila. Na zaustavljenom ili
parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time
ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se
ugrožava sigurnost prometa.
Vozač ne smije zaustaviti ili
parkirati vozilo:
• na obilježenome pješačkom
prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza i
na
prijelazu
biciklističke
staze preko kolnika
• na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge
u istoj razini
• na željezničkim ili tramvajskim prugama i u blizini tih
pruga ako se time sprječava
promet vozila koja se kreću
po tračnicama
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-na
raskrižju
i
na
udaljenosti manjoj od pet
m od najbližeg ruba
poprečnoga kolnika
-u tunelima, na mostovima,
u podvožnjacima i na
nadvožnjacima
te
na
udaljenosti manjoj od 15
metara od mosta, tunela,
podvožnjaka i nadvožnjaka

Mjesta gdje je
zabranjeno
zaustavljanje i
parkiranje
Raskrižje

Cestovni
objekti i
građevine

-na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je
preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla
običi bez opasnosti
-na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od
zaustavljenoga ili parkiranog vozila do neisprekidane
uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti bila
manja od tri m, odnosno do suprotnog ruba kolnika - manja
od četiri metra

Prijevoji i zavoji

-na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni
prometni znak ili uređaj za davanje znakova prometnim
svjetlima

Zaklanjanje
prometnog znaka

-na biciklističkoj stazi,
odnosno traci

Biciklistička staza traka

-na dijelu kolnika koji je
kao stajalište za vozila
javnog prijevoza putnika
obilježen oznakama na
kolniku
ili
prometnim
znakom
-na nogostupu
-ispred kolnoga ulaza u zgradu, sklonište, dvorište ili
garažu, iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u
kanalizaciju ili drugu komunalnu mrežu te na mjestima
rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima
namijenjenim i obilježenim kao mjesta za odla-

Nedovoljna širina
kolnika

Kolnik - stajalište
vozila javnog
prijevoza

Kolni ulazi,
garaže, dvorišta
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Mjesta za
osobe s
invaliditetom

ganje kućnog otpada, na vatrogasnim i drugim komunalnim i
javnim prolazima i prilazima i
ispred njih
-na mjestu rezerviranom za
parkiranje vozila osoba s invaliditetom.
Iznimno, vozač smije zaustaviti
ili parkirati vozilo na nogostupu
ako je za kretanje pješaka
ostavljeno najmanje 1,6 m širine
na površini za kretanje pješaka,
s tim da ta površina ne može biti
uz rub kolnika. Pod istim
uvjetima može se i parkirati ako
je to dopušteno prometnim
znakom.
Vozač ne smije parkirati vozilo,
ali smije zaustaviti vozilo na:

Mjesta gdje je
zabranjeno parkiranje
Ispred prijelaza ceste
preko željezničke
pruge

Ispred i iza
stajališta za vozila
javnog prijevoza

-na dijelu ceste ispred prijelaza
ceste preko željezničke i tramvajske pruge u istoj razini, i to
na udaljenosti manjoj od 15 m
od tih prijelaza

-na udaljenosti manjoj od
15 m ispred i iza znaka
kojim
je
obilježeno
stajalište za vozila javnog
prijevoza putnika

-na mjestu na kojem bi
parkirano vozilo onemogućilo
pristup drugom vozilu radi
parkiranja ili izlazak nekom
već parkiranom vozilu.
Vozač je dužan motorno vozilo ili priključno vozilo, osim
mopeda, motocikla bez bočne prikolice, lakih četverocikla i
četverocikla, koje je zaustavljeno na kolniku, obilježiti
posebnim znakom kojim se označava zaustavljeno vozilo na
kolniku (sigurnosni trokut):
• kad je bio prisiljen svoje vozilo zaustaviti na mjestu ili dijelu
ceste gdje je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje
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• kad je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvu mjestu ili u
takvim vremenskim prilikama da ga vozači vozila koja
nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu pravodobno
uočiti
• kada je vozilo zaustavljeno na autocesti, brzoj cesti i cesti
namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila.
Ako je u motorno vozilo ugrađen uređaj za istodobno
uključivanje svih pokazivača smjera, taj uređaj vozač mora
uključiti uvijek.
Sigurnosni trokut postavlja se
na kolnik iza zaustavljenog
vozila, u okomitom položaju i
na dovoljnoj udaljenosti koja na
cesti izvan naselja ne može biti
manja od 100 m, tako da
vozači vozila koja nailaze iz
smjera na kojem je znak
postavljen mogu pravodobno uočiti i po potrebi zaustaviti
svoja vozila, odnosno sigurno obići zaustavljeno vozilo. Na
isti način sigurnosni trokut se postavlja i kad je na cesti
zaustavljena kolona vozila, s tim što se umjesto jednoga na
kolnik postavljaju dva znaka, jedan pokraj drugoga.

Postavljanje
sigurnosnog trokuta

Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge
Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko
željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila
prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred uređajem za
zatvaranje prometa na prijelazu ili pred uređajem za davanje
znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka, odnosno da
može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku
prugu.
Sudionici u prometu koji prelaze preko željezničke pruge u
istoj razini dužni su to činiti s potrebnim oprezom.
Prijelaz ceste preko željezničke pruge osigurava se:
• odgovarajućim prometnim znakom
• branicima ili polubranicima
• uređajima za davanje znakova kojima se nagovještava
približavanje vlaka.
Sudionici u prometu dužni su
zaustaviti se pred prijelazom
ceste preko željezničke pruge
u istoj razini ako je uređaj za
zatvaranje prometa spušten, ili
ako se taj uređaj već počeo
spuštati, ili ako se daju
svjetlosni ili zvučni znaci koji
upozoravaju da će se taj uređaj početi spuštati, odnosno da
se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vlak.

označivanje prijelaza
ceste preko
željezničke pruge

prijelaz ceste preko
željezničke pruge s
branicima ili
polubranicima

prijelaz ceste preko
željezničke pruge
bez branika ili
polubranika
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Prijelaz ceste preko željezničke pruge (zaštićen ili
nezaštićen) najavljuje se prometnim znakovima približavanja
prijelazu na 240 metara, 160 metara i 80 metara.
Samo mjesto nezaštićenog prijelaza označava se prometnim
znakom Andrijin križ. Uz njega se može postaviti uređaj za
davanje znakova koji najavljuju dolazak vlaka.
Ako su branici ili polubranici spušteni ili su se počeli spuštati,
a svjetlosni znak najavljuje približavanje vlaka, vozač je
obvezan zaustaviti vozilo ispred prijelaza. Kada vlak prođe,
vožnju smije nastaviti tek kada se isključi crveno svjetlo na
znaku, odnosno kada se podignu branici ili polubranici. Ako
su polubranici spušteni, a upaljeno je crveno svjetlo i
najavljuje nailazak vlaka, zabranjeno je prelaziti prugu
slalomskom vožnjom između polubranika.

Andrijin
križ

Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem
nema
uređaja
za
zatvaranje prometa ni uređaja
za davanje znakova kojima se
najavljuje približavanje vlaka,
sudionici u prometu moraju se
zaustaviti te mogu prijeći preko
željezničke pruge tek kad se uvjere da prugom ne nailazi
vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama.
Promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj
isključivo za promet motornih vozila
Autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo
za promet motornih vozila ne smiju se kretati:
• pješaci, radni strojevi, motokultivatori, traktori, mopedi,
zaprežna vozila, bicikli i životinje
• motorna vozila koja se ne
mogu kretati brzinom većom
od 60 km na sat.
To ograničenje ne odnosi se na vozila oružanih snaga i
Ministarstva unutarnjih poslova te vozila pravnih ili fizičkih
osoba nadležnih za održavanje ceste kada daju posebne
svjetlosne znakove (žuto trep-ćuće svjetlo).
Na autocesti vozač ne smije:
• zaustavljati ni parkirati motorno vozilo, osim na
površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene i
obilježene
• polukružno okretati vozilo niti se kretati vozilom unatrag,
osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno
uređene
• vozilom prelaziti iz trake u traku (slalomska vožnja)
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• pretjecati zaustavnom
trakom
• kretati se na način da ne
drži potreban razmak,
požurivati vozila ispred
sebe davanjem svjetlosnih
i zvučnih znakova
• izvoditi bilo koju drugu
radnju kojom ugrožava ili
dovodi u opasnost druge
sudionike u prometu.

zabrana ulaska određenih
vrsta vozila na autocestu ili
cestu namijenjenu isključivo
za promet motornih vozila

Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu ili iz drugih razloga
prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste dužan ga je
zaustaviti na posebnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi,
propisno označiti i poduzeti potrebne mjere da vozilo što prije
ukloni s kolnika.
Autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom
prometnom trakom ako nije zakrčena vozilima u koloni. Ako
autocesta ima tri prometne trake ili više prometnih traka,
namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru, skupovi
vozila čija duljina premašuje sedam metara, smiju se koristiti
samo s dvije prometne trake što se nalaze uz desni rub
kolnika.

predputokazna
ploča

Na autocesti vozač smije mijenjati prometnu traku radi
bržega kretanja samo prelaženjem vozilom u lijevu prometnu
traku.
Vozač koji se vozilom uključuje u promet na autocesti, uz
obvezne provjere dužan je koristiti se posebnom trakom za
ubrzavanje.

putokaz na portalu
iznad jedne
prometne trake

Prometnu traku za ubrzavanje vozač mora koristi na sljedeći
način:
• na početku trake za ubrzavanje postupno ubrzavati
kretanje svog vozila uz uključeni lijevi pokazivač smjera do
brzine vozila koja prolaze po prometnoj traci lijevo od
njegovog vozila
• kad postigne brzinu kao vozila u traci lijevo od njega,
odabire siguran trenutak za uključivanje. Kada se uključi
na traku autoceste, treba isključiti pokazivač smjera i
nastaviti vožnju.

Na početku trake za ubrzavanje vozač ne smije zaustavljati
vozilo ili se izravno nakon zavoja uključiti na autocestu.
Vozač koji se vozilom isključuje iz prometa na autocesti
dužan je svojim vozilom pravodobno zauzeti položaj na
krajnjoj desnoj prometnoj traci i što prije priječi na posebnu
traku za usporavanje.

predputokaz za
čvorište autocesta s
oznakom čvorišta
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izlaz s brze
ceste

ploča za označavanje
izlaza

Vozač koji se vozilom isključuje s autoceste mora koristiti
prometnu traku za usporavanje na sljedeći način:
• prije isključivanja iz prometa provjeriti prometne uvjete iza
vozila na unutarnjem zrcalu i uključiti desni pokazivač
smjera
• prestrojiti se na traku za usporavanje. Na traci za
usporavanje mora smanjiti brzinu i prilagoditi je polumjeru
zavoja na kraju trake za usporavanje. Mora isključiti
pokazivač smjera.

Prometna pravila koja se primjenjuju na autocesti primjenjuju
se i na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet
motornih vozila.

Promet u tunelu

tunel
(galerija)

cestovna
građevina

Vozač koji se vozilom kreće
kroz tunel ne smije:
• zaustavljati niti parkirati
vozilo
• polukružno okretati vozilo
• vozilom se kretati unatrag.
Vozač motornog vozila dužan je za vrijeme kretanja kroz
tunel:
• umjesto dugih svjetala imati upaljena kratka svjetla za
osvjetljavanje ceste
• pridržavati se prometnih znakova zabrana i ograničenja.

Ponašanje tijekom vožnje
tunelom
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Radi što veće sigurnosti prometa, tuneli su, osobito oni većih
duljina, opremljeni:
• bočno postavljenim svjetlima za održavanje razmaka
između vozila (100 metara)
• semaforima
• znakovima iznad prometnih traka
• videonadzorom s nadzorom brzine vožnje
• znakovima promjenjljivih poruka i obavijesti
• automatskim rampama za zatvaranje prometa vozila
• SOS kabinama (telefon za poziv u pomoć, protupožarni
aparat)
• ozvučenjem
• radiosustavom (HR1 i HR2)
• tlocrtnom signalizacijom.

U slučaju kakve opasnosti u tunelu, kao što je primjerice
požar na vozilu, promet se može zatvoriti automatskim
rampama, ako postoje. Na promjenjljivim znakovima ispisuju
se poruke o načinu postupanja. U slučaju požara na vozilu
potrebno je odmah zaustaviti vozilo, isključiti motor i pokušati
ugasiti požar. Koristiti treba protupožarni aparat, ili vlastiti ili
iz SOS kabine. U slučaju de se požar ne može ugasiti, treba
napustiti vozilo i krenuti u smjeru skloništa. Vozači vozila koji
naiđu na takvu situaciju ili se nađu iza vozila na kojem se
dogodio požar, moraju zaustaviti vozilo, ugasiti motor, napustiti vozilo i krenuti prema skloništu.

Opremljenost
tunela

Ponašanje u
slučaju požara

Za sigurnu i udobnu vožnju u tunelu, treba pratiti i poštivati
signalizaciju, te isključiti dovod zraka u kabinu vozila.
Vozila pod pratnjom
Vozilima pod pratnjom smatraju se vozila koja prate
pripadnici policije i vojne policije u posebnim policijskim
vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih
zvučnih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje.
Vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod
pratnjom i vozač kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod
pratnjom dužni su:
• zaustaviti svoje vozilo
• noću umjesto dugih svjetala upotrijebiti kratka svjetla za
osvjetljavanje ceste
• držati se naredaba koje im daju osobe iz pratnje
• kretanje nastaviti tek nakon što prođu sva vozila pod
pratnjom.

Kako se trebaju
ponašati vozači?
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Vozila s pravom prednosti prolaska

Kako se
prepoznaju?

Vozila s pravom prednosti prolaska su vozila koja daju
posebne zvučne i svjetlosne znakove plave boje, a mogu biti
vozila:
• službe hitne pomoći
• vatrogasne službe
• policije
• vojne policije.

Vozila s pravom prednosti prolaska imaju prednost prolaska
pred svim vozilima osim pred:
• vozilima pod pratnjom
• vozilima koja se kreću raskrižjem gdje se prometom
upravlja prometnim svjetlima ili znacima koje daju
ovlaštene osobe.

Kako se trebaju
ponašati vozači?

U susretu s vozilima s pravom prednosti prolaska vozač
mora:
• smanjiti brzinu i povećati pozornost prema tim vozilima
• omogućiti prolazak i prema potrebi zaustaviti svoje vozilo
dok ta vozila ne prođu.
Vozila kojim se koriste istražni suci i državni odvjetnici za
obavljanje očevida, povodom kaznenih djela te vozila Ministarstva
pravosuđa i uprave kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe,
kad posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znakove, imaju
prednost prolaska u odnosu na sva druga vozila osim vozila pod
pratnjom i vozila s pravom prednosti prolaska i na njih se ne
primjenjuju odredbe o zaustavljanju i parkiranju.
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VOZILO U FUNKCIJI SIGURNOSTI PROMETA
Vozila u prometu na cesti moraju udovoljavati propisanim
uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase,
osovinskog opterećenja i zaštite okoliša te imati ispravne
propisane uređaje i opremu. Motorna i priključna vozila smiju
sudjelovati u prometu na cesti ako su registrirana, ako imaju
važeće dokumente i ako su tehnički ispravna.
Dokumenti vozila
Za registrirano vozilo izdaju se prometna dozvola, registarske
pločice i knjižica vozila.
Vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom mora kod
sebe imati prometnu dozvolu. Prometna dozvola i knjižica
vozila ne smiju se ostavljati u vozilu bez nadzora vozača.
Osnove funkcioniranja uređaja na vozilu
Za sigurno upravljanje vozilom vozač mora steći određena
znanja i vještine kako bi bio u stanju pravilno rukovati svim
uređajima, te mora poznavati funkcioniranje uređaja koji su
bitni s gledišta sigurnosti prometa. U te uređaje pripadaju:
motor s uređajima, prijenosni mehanizam, uređaj za
upravljanje, uređaj za zaustavljanje (kočni sustav), kotači s
gumama, uređaji za osvjetljenje ceste i za davanje svjetlosnih
znakova, uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost, kontrolni
uređaji i ostali uređaji. Osim toga, potrebno je poznavanje
kontrolnih uređaja, radi određenih kontrola te prepoznavanje
određenih neispravnosti koje mogu nastati tijekom vožnje.
Redovito održavanje i servisiranje vozila obveza je koja se
mora provoditi prema propisanim uputama proizvođača.

Benzinski
i dizelski
motor

Motor u vozilu
Motor ima zadaću proizvesti potrebnu energiju, odnosno vučnu
silu na pogonskim kotačima za pokretanje vozila. Prema vrsti goriva
razlikuju se Ottovi i dizelski motori (benzinski i dizelski). Ottov motor
je opremljen crpkom za dovod benzina, rasplinjačem i električnim
paljenjem. Dizelski motor opremljen je s crpkom za dizelsko gorivo i
brizgaljkama. I Ottovi i dizelski motori u vozila se ugrađuju kao
četverotaktni motori (usisni takt, takt za tlačenje, za izgaranje i ispušni
takt).
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Uređaji
motora

Uređaji motora su:
• uređaj za podmazivanje
• uređaj za hlađenje
• uređaj za napajanje gorivom
• električni uređaji
• uređaj za odvod ispušnih plinova.
Uređaj za podmazivanje
Ima zadaću smanjiti trošenje između
pokretnih dijelova motora i odvod topline.
Podmazivanje se odvija kruženjem ulja za
podmazivanje pod tlakom. Ako se motor
ne podmazuje, na instru-mentnoj ploči se
pali crvena kontrolna žaruljica. Stati i
prekontrolirati razinu ulja.
Uređaj za hlađenje motora
Osigurava i održava propisanu radnu
temperaturu motora. Hlađenje motora
može biti tekućinom ili zrakom. Kod
hlađenja tekućinom zimi, pri niskim
temperaturama (ispod nule), obvezna je
uporaba antifriza u sustavu za hlađenje.
Tijekom
vožnje
može
doći
do
pregrijavanja motora. U tom slučaju
kazaljka na instrumentu za temperaturu motora prelazi u
nedopušteno područje ili se upali kontrolna žaruljica crvene
boje. Ako se to dogodi, vozilo treba isključiti iz prometa i
isključiti rad motora. Nakon što se motor ohladi, potrebno je
provjeriti razinu tekućine u sustavu za hlađenje motora.

žaruljica za tlak motornog
ulja

žaruljica temperature
rashladne tekućine

žaruljica za rezervu
goriva

Uređaj za napajanje motora gorivom
Zadaća mu je da od spremnika dovede gorivo do motora.
Tijekom vožnje treba obvezno kontrolirati razinu goriva u
spremniku pomoću mjerača količine goriva i izbjegavati
vožnju s minimalnom količinom goriva. Posebno o tome
vodite računa zimi!
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žaruljica za
punjenje
akumulatora

Ispušni
sustav
Katalizator

Pogon na prednje kotače
Pogon na stražnje kotače
Pogon na sva četiri kotača

Uloga spojke
Isključivanje
Uključivanje

Uloga
mjenjača

Električni uređaji
Osnovni električni uređaji na vozilu su
baterija
(akumulator),
generator,
svjećice i osigurači. Zadaća im je
osigurati struju za uključivanje motora u
rad, rad motora i napajanje ostalih
potrošača tijekom vožnje. Crveno svjetlo na instrumentnoj ploči upozorava da
neki od uređaja nije ispravan. Potražiti
pomoć.
Uređaj za odvod ispušnih plinova
Uređaj za odvod ispušnih plinova ima
zadaću odvoda ispušnih plinova iz
motora u okoliš. Mora biti ispravan tako
da ne stvara preveliku buku u vožnji.
Katalizator štiti od zagađivanja okoliša.
Prijenosni mehanizam
Snaga od motora do kotača prenosi se
preko spojke, mjenjača, diferencijala na
poluoso-vine i na pogonske kotače.
Pogonski kotači na vozilu mogu biti
prednji ili stražnji, a mogu i svi kotači
biti pogonski ( 4 x 2 , 4 x 4 ) .
Spojka
Spojka, kao veza između motora i
mjenjača, prenosi snagu od motora do
kotača. Kada je papučica spojke
pritisnuta, spojka je isključena i nema
prijenosa snage od motora na pogonske
kotače. Otpuštanjem papučice spojke,
spojka se uključuje i ponovno se uspostavlja prijenos snage od motora na
pogonske kotače.
Spojka omogućuje mekani polazak
vozilom s mjesta,mijenjanje stupnjeva
prijenosa i zaustavljanje bez isključivanja
motora.
Mjenjač
Pretvara broj okretaja motora u snagu. Preko sustava
zupčanika prenosi okretaje motora na pogonske kotače. U 1.
stupnju prijenosa postiže se mala brzina, a velika snaga.
Nasuprot tome, u 4. ili 5. stupnju prijenosa postiže se velika
brzina, ali manja snaga.

Raspored stupnjeva prijenosa

Ručica ručnog mjenjača
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Mjenjač omogućuje polazak vozilom s
mjesta, vožnju po pravcu unaprijed i
unatrag, vožnju po uzbrdici i nizbrdici,
brzu vožnju, itd. Mjenjači osobnih
automobila konstruirani su najčešće s
pet stupnjeva prijenosa, za vožnju
unaprijed i jedan za vožnju unatrag.
Raspored stupnjeva prijenosa je različit,
ovisno o proizvođaču vozila. Mijenjanje
stupnjeva prijenosa kod većine vozila je
ručno, no sve je više i vozila s
automatskim prijenosom (mjenjačem).

Ručica
automatskog
mjenjača

Diferencijal
Diferencijal ima zadaću izjednačavati
broj okretaja pogonskih kotača u
zavojima, jer u zavoju unutarnji kotač
prelazi manji put u odnosu na vanjski
kotač.

Oprema vozila
U obveznu opremu osobnog automobila pripadaju: rezervni
kotač s pripadajućom opremom koji se po potrebi može
upotrijebiti, poseban standardiziran znak za obilježavanje
vozila zaustavljenog na kolniku ceste - sigurnosni trokut,
rezervne žarulje, kutija prve pomoći, retroreflektirajući prsluk,
koji vozač mora obući kada na cesti obavlja neke radnje uz
vozilo (mijenja kotač, obavlja manje popravke na vozilu,
nalijeva gorivo kada vozilo ostane bez goriva, traži pomoć
zaustavljajući druga vozila i si.), a u zimskim uvjetima i
zimska oprema.
Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća
dopuštena masa nije veća od 3,5 tona razumijevaju se
zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s
najmanjom dubinom profila 4 mm i s lancima za snijeg
pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Oprema vozila

Zimska oprema
vozila

Osim obvezne opreme, preporučljivo je u vozilu imati još
dizalicu, protupožarni aparat, uže za vuču, pribor i alat, a
zimi strugač za led.
Vidljivost iz vozila
Uređajima na vozilima koji omogućuju normalnu vidljivost u
prometu na cesti podrazumijevaju se:
• vjetrobran i prozorska stakla kabine i karoserije
• uređaj za brisanje vjetrobrana - brisač vjetrobrana
• uređaj za pranje vanjske strane vjetrobrana - perač
vjetrobrana
• uređaj za provjetravanje i grijanje
• zrcala koja vozaču omogućuju promatranje ceste i
prometa -vozačka zrcala.
Vjetrobran je staklo na čelnoj strani motornog vozila.
Vjetrobran i bočna stakla u ravnini vozača ne smiju se ni na
kakav način dodatno zatamnjivati (postavljanjem folija ili
dodatnim bojanjem stakala).
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U svakom trenutku na vozilu moraju biti sva stakla čista s
vanjske i unutarnje strane. Nečistoće na staklu bitno
smanjuju vidljivost iz vozila i ograničuju vidno polje samo na
površinu koju čiste brisači vjetrobrana.
Uređaji za brisanje vjetrobrana - brisači vjetrobrana
Brisači vjetrobrana na motornom vozilu nužno moraju biti
ispravni, te omogućivati brisanje vjetrobrana u svim
vremenskim uvjetima i osigurati prijeko potrebnu vidljivost
vozaču iz vozila.

Tekućina za pranje
vjetrobrana i
stražnjeg stakla

Uređaj za pranje vanjske strane vjetrobrana - perač
vjetrobrana
Vozila koja imaju ugrađene brisače vjetrobrana moraju imati i
perače vjetrobrana. Perači vjetrobrana obavit će svoju
funkciju ako ima vode u spremniku perača vjetrobrana. U
zimskim uvjetima u spremnik treba nalijevati tekućinu protiv
zamrzavanja.
Uređaj za provjetravanje i grijanje
Uređaji za grijanje i provjetravanje na motornom vozilu
moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da se njihovom
upotrebom osigura i omogući potrebna vidljivost iz vozila.
Pomažu za odmagljivanje stakala, a zimi za odmrzavanje
prednjeg ili stražnjeg stakla. Zimi griju, a ljeti hlade prostor za
putnike i pridonose udobnosti vožnje.
Vozačka zrcala
Vozačka zrcala omogućuju vozaču, tijekom vožnje,
promatranje ceste i praćenje prometa iza i pored vozila.
Osobni automobil mora imati najmanje dva zrcala, unutarnje i
vanjsko na lijevoj strani vozila. Najveći broj osobnih
automobila opremljeno je s tri zrcala, unutarnjim i dva
vanjska, lijevim i desnim.

Vozila koja vuku prikolicu za stanovanje, moraju imati najmanje
dva vanjska zrcala na svakoj strani vozila i jedno unutarnje.
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Instrumentna ploča u vozilu
Tijekom vožnje vozač prima određene informacije o stanju vozila
pomoću
kontrolnih
uređaja
smještenih na instrumentnoj ploči i
brzinomjeru vozila. Svaka promjena
na
instrumentnoj
ploči
daje
informaciju o stanju vozila. Dobro
poznavanje
simbola
pojedinih
uređaja na instrumentnoj
ploči omogućuje brzo reagiranje, a osobito u slučaju uključivanja
neke od kontrolnih žaruljica crvene boje.
U vozilu se na instrumentnoj ploči nalaze kontrolni uređaji i uređaji
za davanje znakova. Ti uređaji daju vozaču informacije i upozorenja
kako bi on, tijekom vožnje, imao stalan nadzor nad stanjem vozila i
pojedinih uređaja.
Kontrolni uređaji i uređaji za davanje znakova su:
• brzinomjer s putomjerom i žaruljicom za osvjetljavanje
• kontrolna žaruljica za dugo svjetlo i za kratko svjetlo
• svjetlosni ili zvučni znak za kontrolu rada pokazivača smjera
• kontrolne žaruljice za punjenje akumulatora, za tlak ulja, za temperaturu motora, za ručnu kočnicu i mjerač količine goriva i drugi.

Uređaji za osvjetljavanje ceste

Brzinomjer
Simboli uređaja
Kontrolne žaruljice

žaruljica
predgrijavanja dizel
motora

Žaruljica
rada
motora

sustav
ABS

Uređajima za osvjetljavanje ceste na motornim vozilima podrazumijevaju se:
• glavna svjetla
• svjetla za maglu
• svjetla za vožnju unatrag
• svjetla za osvjetljavanje mjesta na kojem se izvode radovi
• pokretno svjetlo (reflektor).

žaruljica za
duga svjetla
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Glavna svjetla
Glavna svjetla mogu biti izvedena tako da imaju:
• dugo svjetlo
• kratko svjetlo
• dugo i kratko svjetlo.

zaruljica
za kratka
svjetla

zaruljica za
prednja
svjetla za
maglu

Na motornim vozilima moraju biti ugrađena i izvedena dva ili
četiri glavna svjetla, od toga dva za kratka svjetla. Kada su
uključena, na instrumentnoj ploči je upaljen zeleni simbol.
Svjetlost glavnih svjetala mora biti bijele boje, a iznimno
može biti žute boje. U glavna svjetla mogu biti ugrađena
prednja pozicijska svjetla. Dok su uključena duga svjetla za
osvjetljavanje ceste, na instrumentnoj ploči u vozilu upali se
kontrolna zaruljica plave boje. Svjetlosni snop kratkog svjetla
mora osvijetliti najmanje 40 m, a najviše 80 m ceste, a
svjetlosni snop dugog svjetla - najmanje 100 m ceste ispred
vozila noču, pri normalnoj vidljivosti i to pri podjednakoj
opterećenosti motornog vozila na vodoravnoj površini.
Svjetla za maglu
Na osobnom automobilu moraju biti ugrađena i izvedena dva
svjetla za maglu, a na motociklima jedno. Daju svjetlost bijele
ili žute boje. Duljina svjetlosnog snopa svjetala za maglu
iznosi najviše 35 m, a moraju se uključivati posebnom
sklopkom. Koriste se samo tijekom vožnje po magli, a da su
uključena, obavješćuje žuta kontrolna zaruljica.

Svjetla za vožnju unatrag
Daju svjetlost bijele boje. Uključuju se pomakom ručice
mjenjača u položaj za vožnju unatrag.
Uređaji za označivanje vozila
Pod uređajima za označivanje vozila razumijevaju se:
• prednja pozicijska svjetla
• stražnja pozicijska svjetla
• stražnje svjetlo za maglu
• parkirna svjetla
• gabaritna svjetla
• svjetla stražnje registarske pločice
• rotacijska i trepčuča svjetla
• katadiopteri.
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Prednja pozicijska svjetla
Na osobnom automobilu moraju biti ugrađena i izvedena dva
prednja pozicijska svjetla i davati svjetlost bijele boje. Prednja
pozicijska svjetla mogu biti ugrađena u glavna svjetla i
moraju se paliti kada se upale svjetla na vozilu.
Stražnja pozicijska svjetla
Na osobnom automobilu moraju biti ugrađena i izvedena dva
stražnja pozicijska svjetla i davati svjetlost crvene boje.
Stražnja pozicijska svjetla moraju se paliti kada se upale
svjetla na vozilu.
Stražnja svjetla za maglu
Stražnja svjetla za maglu mogu biti izvedena kao jedno ili
dva svjetla. Ako je stražnje svjetlo za maglu izvedeno kao
jedno, tada se mora nalaziti na lijevoj strani vozila. Uključuje
se posebnom sklopkom, ali samo za vožnje po magli.
Svjetlost stražnjeg svjetla za maglu mora biti crvene boje, a
kontrola uključenosti tog svjetla obavlja se na instrumentnoj
ploči kontrolnom žaruljicom žute ili zelene boje.

žaruljica za
stražnje
svjetlo za
maglu

Parkirna svjetla
Služe za označivanje položaja parkiranog vozila na slabo
osvijetljenim mjestima. Na prednjoj strani vozila daju svjetlost
bijele boje usmjerenu naprijed, a na stražnjoj strani svjetlost
crvene boje usmjerenu unatrag, s tim da prednje svjetlo
može biti ugrađeno zajedno s prednjim pozicijskim svjetlom
ili glavnim svjetlom, a stražnje svjetlo zajedno sa stražnjim
pozicijskim svjetlom i sa stop-svjetlom ili samo sa stražnjim
pozicijskim svjetlom.
Svjetla stražnje registarske pločice
Svjetlost koja osvjetljuje stražnju registarsku pločicu bijele je
boje da je noču, pri dobroj vidljivosti, moguće čitati oznake i
brojeve na pločici s udaljenosti najmanje 20 m.
Katadiopteri
Na motornim vozilima ugrađena su dva stražnja katadioptera
crvene boje, a ne smiju biti trokutasta oblika.
Priključna vozila moraju imati po dva bijela katadioptera na
prednjoj strani koji ne smiju biti trokutastog oblika i dva
katadioptera crvene boje na stražnjoj strani u obliku
istostraničnog trokuta s vrhom okrenutim prema gore.
Uređaji za davanje svjetlosnih znakova
Pod uređajima za davanje svjetlosnih znakova razumijevaju se:
• stop-svjetla
• pokazivači smjera
• uređaji za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera.
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Uočavanje stopsvjetla

Treće stop svjetlo

Stop-svjetla
Na
osobnom
automobilu
moraju biti ugrađena najmanje
dva stop-svjetla na stražnjoj
strani vozila, a na motornom
vozilu s dva kotača najmanje
jedno stop-svjetlo na stražnjoj
strani vozila tako da daju
svjetlost crvene boje. Uključuju
se pri uporabi radne - nožne
kočnice vozila. Svrha im je obavijestiti vozača koji vozi iza
vozila na smanjenje brzine. Ispravnost i rad stop-svjetala
izuzetno su važni za sigurnost vožnje.
U prometu na cesti sve više se susreću vozila koja imaju
treće stop-svjetlo (unutar vozila, u spojleru, iznad stražnjeg
vjetrobranskog stakla). To svjetlo pomaže ranijem uočavanju
kočenja vozila koja se kreću u koloni.
Pokazivači smjera
Pokazivači smjera daju obavijest drugim sudionicima u
prometu da će vozilo promijeniti smjer vožnje. Svjetlost
pokazivača smjera žute je boje.

desni pokazivač
smjera

lijevi pokazivač
smjera

svi pokazivači
smjera

Uključivanje pokazivača smjera mora biti neovisno o
uključivanju bilo kojeg drugog svjetla na vozilu, a pokazivači
smjera postavljeni na istoj strani vozila moraju se uključivati i
isključivati istom komandom. Kontrola funkcioniranja
pokazivača smjera mora biti osigurana kontrolnom
žaruljicom (zelene boje) i zvučnim znakom.
Uređaj
za
istodobno
uključivanje
svih
pokazivača smjera
Uređaj
za
istodobno
uključivanje svih pokazivača
smjera mora biti ugrađen i
izveden tako da se uključuje
posebnom
sklopkom,
a
kontrola funkcioniranja mora
se
osigurati
kontrolnom
žaruljicom u vidnom polju
vozača te zvučnim znakom.
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Uređaji za davanje zvučnih znakova
Uređaj za davanje zvučnih znakova na motornom vozilu
mora biti ugrađen i izveden tako da daje jednolični zvuk
nepromjenljiva intenziteta. Komanda uređaja za davanje
zvučnih znakova u pravilu je na sredini upravljača.
Sigurnosni pojas
Vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na
sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi dužni su
koristiti pojas na način koji je odredio proizvođač
sigurnosnog pojasa.

Uloga sigurnosnog
pojasa

Sigurnosni pojasevi, kao dio
obvezne opreme u vozilu,
smanjuju kobne posljedice
sudara i ozbiljnost ozljeda.
Pravilno pričvršćen pojas čini
vozača ili osobu sastavnim
dijelom vozila i time umanjuje
opasnost od kretanja tijela
unutar vozila ili izlijetanja iz
vozila u trenutku sudara, kada tijelo zbog trenutačnog
zaustavljanja vozila nastavlja kretanje brzinom kojom se
kretalo vozilo.
Korištenjem sigurnosnog pojasa spriječava se pri sudaru
udar glavom u vjetrobransko staklo i prsnim košem u
upravljač. Sigurnosni pojasevi mogu zaštititi putnika pri
čelnom sudaru pri brzini od 80 km/h, a inače do ozljeda sa
smrtonosnim posljedicama može doči več pri brzini 20 km/h.
Dječja sjedala koja se postavljaju u osobni automobil i
kombinirani automobil moraju biti u skladu sa smjernicom
ECE i moraju biti postavljena na stražnje sjedalo na način
kako to preporuča proizvođač.

zaruljica za
sigurnosni pojas

Naslon za glavu
Svrha naslona za glavu je
smanjiti rizik od ozljeda
glave i vrata pri naletu
drugog vozila (udar otraga).
Sprječava
trzaj
glave
unatrag i ozljede ili lom
vratnoga kra-Iješka.
Pravilno je postavljen naslon
za glavu onda kada je
sredina naslona u visini
očiju, a glava točno počiva
na njemu.

Uloga naslona za
glavu
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Uređaj za upravljanje

Položaj ruku na
upravljaču
"Petnaest do tri"

Uređaj za upravljanje na svakom motornom vozilu mora biti
pouzdan i izveden tako da vozač može lako, brzo i na
siguran način mijenjati smjer kretanja vozila. Uređaj za
upravljanje vozilom mora biti takav da se prednji kotači vozila
što se nalaze u položaju zakretanja, nakon otpuštanja kotača
upravljača, sami vračaju u položaj za pravocrtno kretanje.
Slobodan hod kotača upravljača na vozilu ne smije biti veči
od 30°. Sve više vozila opremljeno je servouprav-Ijačem koji
vozaču omogućuje lakše okretanje kotača upravljača, i to
samo za vrijeme kad motor radi.
Uređaj za zaustavljanje
Uređaji za zaustavljanje, odnosno kočni sustavi, na motornom
vozilu moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da vozač može
vozilo na siguran, brz i učinkovit način zaustaviti bez obzira
na stupanj opterećenja vozila i nagib ceste po kojem se
vozilo kreče te osigurati vozilo u nepokretnom položaju na
cesti uz nagib.

disk-kočnica

Kočni sustav čine:
• radna kočnica
• pomoćna kočnica
• parkirna kočnica.
Radna (nožna) kočnica
Radna kočnica mora biti izvedena tako da omoguči vozaču
zaustavljanje vozila na siguran, brz i učinkovit način, bez
obzira na brzinu kretanja vozila, opterečenje vozila i nagib
ceste. Ta kočnica treba omogučiti podešavanje jakosti
kočenja s vozačkog mjesta, a da pri tome vozač ne ispušta
upravljač iz ruku, te treba podjednako djelovati na kotače koji
se nalaze na istoj osovini.
Osobni automobili na prednjim kotačima imaju disk-kočnice,
a na stražnjim bubanj-kočnice. Novija vozila imaju diskkočnice na svim kotačima. Kočnice na kotačima su preko
visokotlačnih cijevi povezane s papučicom nožne kočnice.
Novija vozila imaju i servosustav, odnosno pojačivač koji služi
za pojačavanje vozačeve sile kočenja. Funkcionira sam kada
motor radi.

Dvokružni sustav
kočenja

DVOKRUŽNI
SUSTAV
Č

Krug 1 zeleno
Krug 2 crveno
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Radi sigurnosti, u sve veći broj vozila ugrađuje se sustav
protiv blokiranja kotača za vrijeme kočenja - antiblokirajuči
sustav (ABS). ABS sprječava blokiranje kotača pri naglom
kočenju. S kotačima koji se okreću, koji još nisu blokirali pri
naglom kočenju osigurava se upravljivost vozila. Prije nego
što kotač zablokira, elektronski senzori ABS sustava
reagiraju. Ako je ABS sustav neispravan ili je izvan funkcije,
na instrumentnoj ploči će se upaliti kontrolna žuta ili crvena
žaruljica.

sustav ABS
Uloga
sustava
ABS

Pomoćna kočnica
Pomoćna kočnica mora omogućavati vozaču zaustaviti
vozilo na odgovarajućoj udaljenosti od neke zapreke ako
otkaže radna kočnica. Pomoćna kočnica mora biti
postavljena tako da je vozač može lako i brzo upotrijebiti s
vozačkog mjesta, pri čemu mu jedna ruka mora biti slobodna
radi upravljanja vozilom.

Uloga pomoćne
kočnice

Parkirna kočnica
Parkirna (ručna) kočnica na motornim i priključnim vozilima,
osim na mopedima i motociklima, mora biti takva da se
pomoću nje parkirano vozilo može osigurati u zakočenom
položaju odgovarajućim mehaničkim uređajem. Parkirna
kočnica mora biti postavljena u motornom vozilu tako da je
vozač može upotrijebiti s vozačkog mjesta, a u priključnom
vozilu tako da se može aktivirati izvan vozila. Zategnutost
ručne kočnice signalizira kontrolna žaruljica crvene boje na
instrumentnoj ploči.

Uloga parkirne
kočnice

parkirna
kočnica
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Gume
Uloga guma

Konstrukcija guma

Vrsta guma

Gume na vozilima moraju
odgovarati dimenzijama što ih
je propisao proizvođač, ovisno
o najvećoj dopuštenoj brzini
kretanja vozila i najvećem
dopuštenom
opterećenju
osovina na kojima su gume
postavljene. Gume su dijelovi
kotača preko kojih se na cestu prenose sile pri vožnji i kočenju. Osim toga, gume primaju i ublažavaju udare koji
nastaju zbog neravnina na cesti. Dobro prianjanje i odvodnja
vode ispod guma osiguravaju udobnost i sigurnost vožnje.
Gume na istoj osovini vozila
moraju biti jednake po dimenzijama,
nosivosti,
brzinskoj
karakteristici, vrsti (zimske,
ljetne), konstrukciji (radijalne) i
marki/tipu (proizvođaču). Na
naplatku rezervnoga kotača ne
mora se nalaziti guma iste vrste
i konstrukcije kao na vozilu.
Dubina utora guma po gaznoj
površini mora biti viša od
tvornički dopuštene dubine
označene TVVI oznakama,
odnosno ako one ne postoje,
najmanja dopuštena dubina je
1,6 mm.

Dubina utora guma

Dimenzije guma

814
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Tlak u gumama mora biti prema propisanim uputama
proizvođača vozila (najčešće su zabilježene na poklopcu
spremnika goriva). Treba ga redovito kontrolirati, a posebno
prije putovanja na dulje relacije.
Ako je tlak u gumama manji od
propisanog,
povećava
se
potrošnja goriva, slabije je
prianjanje, put kočenja se
produljuje, gume se brže troše,
brže se zagrijavaju što može
izazvati pucanja gume. Osim
toga, otežano je upravljanje i u
zavojima
može
doći
do
zanošenja vozila.

Tlak u gumama

propisan

manji

veći

Ako je tlak u gumama veći od propisanog, povećava se
neravnomjerno trošenje guma, put kočenja se produljuje i
slabije je prianjanje za kolnik.
Pri povećanju opterećenja vozila (broj osoba, teret u
prtljažniku, teret na krovu) treba prilagoditi tlak zraka u
gumama prema uputama proizvođača.

Vuča vozila
U prometu na javnoj cesti, motornom vozilu mogu biti pridodana najviše dva priključna
vozila za prijevoz tereta,
odnosno
jedno
priključno
vozilo za prijevoz osoba, a na
autocesti, brzoj cesti i cesti
namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila - samo
jedno priključno vozilo. Motornim vozilom smije se vući samo
priključno vozilo koje ne smanjuje njegovu stabilnost.
Na cesti vozač osobnog automobila može vuci laku prikolicu
ili kamp-prikolicu kao priključno vozilo ili neispravno vozilo.
Duljina priključnog vozila s rudom može iznositi do 12
metara.

Vuča priključnih
vozila

Kamp-prikolica
Laka prikolica
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Pri vuči priključnog vozila, produljuje se put kočenja i put
pretjecanja.

Spajanje
vučnog i
priključnog
vozila

Uređaji za spajanje vučnoga i priključnog vozila moraju biti
pričvršćeni za pojačani dio vučnog vozila. Kuka na osobnom
automobilu, za vuču priključnog vozila i kada se rastavi na
pričvrsnom mjestu, ne smije prelaziti duljinu gabarita vozila.
Uređaj za spajanje

Vuča neispravnih vozila
Uvjeti za vuču
neispravnih
vozila

Vozilom se smije vuči drugo vozilo, osim priključnih vozila,
samo ako se ono zbog neispravnosti ne može samo kretati.
Vozilom se ne smije vuči vozilo na dva kotača. Vučenim se
vozilom ne smiju prevoziti osobe.

Označivanje
vozila

Neispravno se vozilo smije vuči noču, a i danju u slučaju
smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj stražnjoj strani ima
upaljena crvena svjetla za označivanje vozila ili ako ga vuče
motorno vozilo koje ima, i pri vuči upotrebljava, žuto
rotacijsko svjetlo.
Za vrijeme vuče neispravnih
vozila, oba vozila moraju biti
označena
znakom
za
zaustavljeno vozilo na kolniku
(sigurnosni trokut). Na vozilo
koje vuče drugo neispravno
vozilo trokut se postavlja s
prednje, a na vučeno vozilo sa stražnje strane.

Pomoć u slučaju
potrebe tel. 987

Neispravna vozila na cesti smiju se vuči pomoču užeta,
krute veze (rude) i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o vučno
vozilo.
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Pomoću užeta ne smije se vući vozilo na kojem su neispravni
uređaji za upravljanje ili uređaji za zaustavljanje.
Krutom vezom ne smije se vući vozilo koje nema ispravan
uređaj za upravljanje ni vozilo koje je teže od vučnog vozila
ako mu je neispravna radna kočnica.

Opasnosti pri
vuči
neispravnih
vozila

Ako se motorno vozilo vuče pomoću užeta ili krute veze,
osoba koja upravlja vučenim vozilom mora imati vozačku
dozvolu za upravljanje onom kategorijom vozila kojoj pripada
vozilo koje se vuče.
Razmak između vučnoga i vučenog vozila, ako se vuče
uzetom, mora iznositi tri do pet metara, a ako se vuče
pomoću krute veze može iznositi i manje od tri metra.
Neispravno vozilo ne smije se vući autocestom, brzom
cestom niti cestom namijenjenom isključivo za promet
motornih vozila, osim ako se kvar dogodi na toj cesti, a tada
samo do prvog izlaza s ceste.

Razmak između
vučnoga i vučenoga
vozila

Zabrana vuče
neispravnog
vozila

Motorno vozilo što vuče drugo vozilo koje se zbog
neispravnosti ili nedostatka pojedinih dijelova ne može samo
kretati, ne smije se ni uključiti na autocestu.
Prijevoz tereta vozilima
Vozač vozila smije opteretiti vozilo samo do njegove
nosivosti koja je upisana u prometnu dozvolu vozila,
odnosno onoliko koliko je propisao proizvođač vozila.
Teret u osobnom automobilu ili na njemu mora biti
raspoređen i pričvršćen tako da ne:
• ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu
cesti i objektima na cesti i uz cestu
• smanjuje stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom
• smanjuje vozaču preglednost
• stvara suvišnu buku i da se ne rasipa po cesti
• zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne uređaje na vozilu,
registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu.
Teret na osobnom automobilu ne smije premašiti
najudaljeniju točku na prednjoj strani vozila više od jedan
metar. Ako teret na vozilu premašuje više od jednog metra
najudaljeniju točku na stražnjoj strani
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Obilježavanje
tereta

vozila, najizbočenija točka tereta mora biti označena
crvenom tkaninom, a noću i u uvjetima smanjene vidljivosti
svjetlom i reflektira-jućom tvari crvene boje.
Tijekom nailaska na vozila koja su na stražnjoj strani
označena pločom kvadratnog oblika 500 x 500 mm (teretna i
priključna vozila) treba voditi računa o tome da ta vozila
prevoze dugi teret. U prtljažniku osobnog automobila prevoze
se najčešće osobne stvari putnika u vozilu. Stvari je potrebno
rasporediti i spriječiti njihovo pomicanje za vrijeme vožnje.
Teret na krovnom nosaču vozila mora se dobro pričvrstiti da
se pri skretanju, ubrzavanju ili kočenju ne pomiče.
Izvanredni prijevozi

Što je
izvanredni
prijevoz

Izvanrednim prijevozom
smatra se:
• prijevoz vozilima koja prazna
ili zajedno s teretom imaju
masu
ili
osovinsko
opterećenje
veće
od
dopuštenog ili dimenzije
veće od propisanih
• prijevoz vozilima koja prazna ili zajedno s teretom
udovoljavaju propisanim mjerama glede mase, osovinskog
opterećenja ili dimenzija, ako je neki od tih elemenata na
pojedinoj dionici javne ceste drugačije ograničen
prometnim znakom ili je radi građevinsko-tehničkih
elemenata ceste (polumjer zavoja, poprečni ili uzdužni
nagib i si.) na tom dijelu ceste u vrijeme prijevoza potrebno
ograničiti promet ili uspostaviti posebno upravljanje
prometom.

Praćenje
izvanrednog
prijevoza

Promet takvih vozila obavlja se prema posebnim pravilima, i
uz vozila koja prate izvanredne prijevoze. Vozilo koje prati
izvanredni prijevoz opremljeno je rotacijskim svjetlima žute
boje i natpisom na krovu "IZVANREDNI PRIJEVOZ". Vozilo
se kreće ispred vozila koje prevozi specijalni teret, a na
autocesti obvezno iza tog vozila.

Postupak pri nailasku
na izvanredni
prijevoz

U susretu s takvim vozilom vozač je obvezan poštivati upute
osoba iz pratnje, a po potrebi zaustaviti svoje vozilo i
primaknuti ga što više desnom rubu kolnika.
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Prijevoz opasnih tvari
U prometu na cestama susreću se i vozila koja prevoze
opasne tvari. Takva vozila u prometu predstavljaju
potencijalnu opasnost zbog svojstava opasnih tereta koje
prevoze, a osobito u slučaju prometne nesreće. Ne
ugrožavajte ih svojim postupcima!

zabrana prometa
za cisterne

zabrana prometa za
vozila
koja prevoze
eksploziv ili
neke lakozapaljive
tvari
Na prednjoj i stražnjoj lijevoj strani vozilo koje prevozi opasne
tvari označeno je pravokutnom pločom narančaste boje s
crnim rubom, koja može imati brojčane oznake. Ako na
pločama za označivanje postoje brojčane oznake, onda
gornji brojevi govore o vrsti i stupnju opasnosti, a donji o vrsti
opasne tvari koja se prevozi.
Ako su na kolniku postavljena dva sigurnosna trokuta, jedan
pokraj drugoga, oni upozoravaju vozača da se na razmaku

od najmanje 100 metara od toga mjesta nalazi zaustavljeno
vozilo koje prevozi opasne tvari. To može značiti da je to
vozilo zaustavljeno zbog određenog razloga ili se dogodila
prometna nesreća. Noću se uz sigurnosni trokut obvezno
postavlja baterijska svjetiljka sa svjetlima narančaste boje.
Prijevoz opasnih tvari osobnim automobilom dopušten je u
manjim količinama, pod propisanim uvjetima.

Označivanje vozila

zabrana prometa za
sva
vozila koja prevoze
opasne
tvari

neke listice opasnosti

opasnosti
Obilježavanje
zaustavljenog
vozila na kolniku

Prijevoz osoba vozilom
U vozilu ili na vozilu, u prometu na cesti, smije se prevoziti
onoliko osoba koliko ima ugrađenih sjedala, odnosno koliko
je upisano u prometnoj dozvoli. Ako se u osobnom
automobilu prevoze djeca, dvoje djece do 10 godina života
smatra se jednom osobom.

Uvjeti za prijevoz
osoba

Vozač osobnog automobila ne smije na prednjem sjedalu
prevoziti osobu koja je pod utjecajem alkohola ili droga,
dijete mlađe od 12 godina, a na stražnjem sjedalu dijete
mlađe od pet godina, osim u
8- 19

Vozilo u funkciji sigurnosti prometa
slučaju kada na stražnjem sjedalu ima pričvršćenu dječju
sjedalicu, u kojoj dijete mora biti vezano.
Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način
ometati vozača u upravljanju vozilom, niti utjecati na vozača
da upravlja vozilom na način kojim se smanjuje sigurnost
prometa.

Obilježavanje vozila
kojima se prevoze
djeca

Obveze vozača

Zabrana prijevoza
osoba

Vozila kojima se organizirano
prevoze djeca (autobusi ili
kombi vozila), označavaju se
posebnim
znakovima.
Ti
znakovi postavljaju se na lijevoj
polovici prednje i stražnje
strane vozila, samo onda kad
se njima prevoze djeca.
Vozači
su
dužni
obratiti
posebnu pozornost na tako označena vozila kada su
zaustavljena na cesti ili autobusnom stajalištu, radi ulaska u
vozilo ili izlaska djece iz vozila. Vozač vozila koje vozi iza
autobusa kojim se prevoze djeca i vozač vozila koji tom
vozilu dolazi u susret na cesti koja ima po jednu prometnu
traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, obvezni
su zaustaviti se dok djeca ulaze u autobus ili izlaze iz njega.
U prometu na cesti zabranjeno je prevoziti osobe:
• prikolicom za stanovanje (kamp-prikolica)
• priključnim vozilom koje vuče traktor, kada traktor vuče
više od jednoga priključnog vozila, osim kada je riječ o
turističkom vlaku.
Registracija i tehnički pregled vozila
Registracija vozila

Registarska pločica

Motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na
cesti ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu
dozvolu. Vozilo se registrira na ime vlasnika vozila.
Registrirati se mogu samo ona vozila za koja se tehničkim
pregledom utvrdi da su ispravna i koja su osigurana. Za
registrirano vozilo izdaje se prometna dozvola, registarske
pločice i knjižica vozila. Prometna dozvola u načelu vrijedi
jednu godinu i treba je svake godine produljivati.
Vozila registrirana u Republici Hrvatskoj moraju pri
napuštanju teritorija države imati na stražnjoj strani istaknutu
međunarodnu oznaku Republike Hrvatske.
Motorna vozila u prometu moraju imati po dvije registarske,
odnosno pokusne pločice. Iznimno, motocikli, traktori, radni
strojevi, mopedi i priključna vozila mogu imati po jednu
registarsku pločicu.
Registarska pločica na vozilu mora biti ona izdana upravo
za to vozilo. Vlasnik vozila koji ne produlji prometnu dozvolu
u roku 15 dana od dana isteka njezina važenja dužan je
odjaviti vozilo, vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice
policijskoj upravi, odnosno poli8-20

Vozilo u funkciji sigurnosti prometa
cijskoj postaji koja vozilo vodi u evidenciji. U istom roku
vlasnik vozila dužan je prijaviti promjenu prebivališta,
odnosno sjedišta, i bilo kojega drugog podatka koji je upisan
u prometnoj dozvoli ili knjižici vozila.

Produljenje važenja
prometne dozvole

Vlasnik vozila dužan je u roku od 30 dana odjaviti registrirano
vozilo te vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice ako je
vozilo uništeno ili otpisano ili ako je otuđeno ili nestalo.
Tehnički pregledi vozila
Provjera tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila
utvrđuje se tehničkim pregledom. Redovni tehnički pregledi
obavljaju se jedanput u godini dana, tj. svakoga dvanaestog
mjeseca od posljednjega tehničkog pregleda.

Rok za
obavljanje
tehničkog
pregleda

Tehnički pregledi vozila su:
• redovni s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila
• preventivni
• izvanredni.
Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane
uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te
udovoljavaju li propisanim uvjetima za sudjelovanje u
prometu na cesti.
Nova vozila, koja sudjeluju u prometu,
podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu
kojem ističe rok od 24 mjeseca od
pregleda i registracije vozila, a nakon
pregled obavlja svake godine.

Vrste tehničkih
pregleda

vlasnici su dužni
tijekom mjeseca u
prvoga tehničkog
toga se tehnički

Osiguranje vozila
Kod osiguranja vozila razlikuje se obvezno osiguranje od
automobilske odgovornosti i dobrovoljno osiguranje ili
autokasko.

Osiguranje od
automobilske
odgovornosti

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
naknađuje sve štete koje motorno vozilo prouzrokuje drugim
sudionicima u prometu. Pokriva financijsku obvezu pri
tjelesnim ozljedama i štetu na vlasništvu drugoga.
Postupak u slučaju neispravnosti na vozilu
U slučaju zaustavljanja na cesti zbog neispravnosti na
vozilu, vozač mora obilježiti vozilo postavljanjem
sigurnosnog trokuta na određenoj udaljenosti i omogućiti
nesmetano odvijanje prometa. Ako se neispravnost uočila
na cesti izvan naselja, vozilo treba zaustaviti što bliže
desnom rubu kolnika, a po mogućnosti i izvan kolnika i na
razmaku od najmanje 100 m postaviti sigurnosni trokut tako
da bude vidljiv dolazećim vozilima s udaljenosti najmanje
150 metara. Vozač mora na vozilu uključiti uređaj za
istovremeno uključivanje svih pokazivača smjera.

Pomoć na cesti
987

Obilježavanje
vozila
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Ako je na cesti zaustavljeno više vozila (kolona vozila),
umjesto jednog postavljaju se dva trokuta, jedan pokraj
drugoga.

Mjere pri napuštanju vozila

Napuštanje
vozila

Mjere koje vozač mora poduzeti prije napuštanja vozila:
• zaustaviti ili parkirati vozilo tako da se ne ometaju drugi
sudionici i položajem svog vozila omogućiti normalan
prolazak vozila ili kretanje pješaka
• isključiti motor
• poduzeti mjere radi sprječavanja vozila da samo krene s
mjesta (ručicu mjenjača staviti u 1. stupanj prijenosa i
prema potrebi pritegnuti ručnu kočnicu)
• ako je vozilo na nizbrdici, kotače okrenuti prema rubu
kolnika i ručicu mjenjača staviti u položaj za vožnju
unatrag, a ako je na uzbrdici, kotače okrenuti prema
sredini kolnika (od ruba) i ručicu mjenjača staviti u 1.
stupanj prijenosa i pritegnuti ručnu kočnicu
• ne ostavljati bilo kakve stvari i dokumente u vozilu (isprave,
torbe, vrećice, fotoaparate) kao ni djecu ili životinje
• zatvoriti prozore, zaključati upravljač, zaključati vrata na
vozilu i ključ uzeti sa sobom.
Promet i okoliš - ekologija

Obveze
vozača

Obveze i prava svih sudionika u prometu su sprječavati i
otklanjati uzroke koji zagađivanjem zraka, vode i tla
ugrožavaju ili u opasnost dovode život i zdravlje ljudi.
Zabranjeno je ostavljati na cesti i cestovnom zemljištu oštećena,
dotrajala ili neregistrirana vozila i ostavljati, nanositi ili bacati
otpatke ili predmete i tvari koji mogu ometati ili ugroziti sigurnost
prometa ili onečistiti ili ugroziti okoliš.
Vozač, vlasnik vozila ili druga osoba dužni su s ceste i cestovnog
zemljišta ukloniti i predmete i tvari koje s njihova vozila padnu na
cestu i cestovno zemljište, te predmete koje su pri zaustavljanju vozila ostavili na cesti.
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Ispušni plinovi iz vozila vrlo su
štetni. Štetnost ovisi o njihovoj
količini, kemijskom sastavu i
prostornoj distribuciji. Najveći
onečišćivači iz motornih vozila
svakako su ugljični monoksid i
sumporni monoksid. Svojim
postupcima
i
ponašanjem
vozač mora svesti na najmanju
mjeru negativne posljedice
prometnog sustava štetne po
život čovjeka i njegov okoliš i time zaštititi okoliš. To može
postići racionalnom vožnjom i korištenjem tehnoloških i tehničkih rješenja na vozilu.
Tijekom vožnje vozač treba paziti na način vožnje, izbor
brzine, dinamiku odvijanja prometa i prilagodbu uvjetima
vožnje. Vozač mora voziti racionalno, predviđati situaciju i
ponašanje drugih sudionika prometa, mijenjati pravodobno
stupnjeve prijenosa, kočiti motorom, ne ubrzavati naglo, ne
ostavljati motor u praznom hodu nepotrebno. Takvim
načinom vožnje postiže se ušteda goriva, produljuje se vijek
trajanja vozila i guma, smanjuje se buka i emisija ispušnih
plinova.

Eko-test

Način
vožnje

Radi zaštite okoliša vozač treba:
• automobil prati samo na mjestima predviđenim za to
• spriječiti sva curenja ispod vozila
• koristiti samo ono gorivo koje preporučuje proizvođač
vozila
• redovito mijenjati ulje motora u servisnoj radionici
• pravilno održavati vozilo, kontrolirati količinu i sastav
ispušnih plinova
• kada se zaustavi na odmorištu, ne ugrožavati čistoću tih
mjesta koja su posebno uređena za njegovu udobnost.
Ekonomična vožnja
Ekonomična vožnja podrazumijeva minimalnu potrošnju goriva, dulji vijek vozila, čistiji
okoliš i uštedu novca. Pravilan i smiren način vožnje, uz tehnički ispravno vozilo, štedi
gorivo i čuva okoliš. Nasuprot tome, velike brzine, nagla ubrzavanja i nagla kočenja
uništavaju vozilo i povećavaju troškove.
Ekonomično voziti znači:
• predviđati ponašanje drugih u prometu
• ne ubrzavati naglo i izbjegavati često i naglo kočenje
• pravodobno promijeniti zimske gume ljetnim i održavati propisani tlak zraka u gumama
• ne voziti nepotreban teret u prtljažniku
• s krova skinuti nepotrebne nosače za prtljagu
• pri duljem čekanju isključiti motor (npr. pri zastoju u prometu, spuštenim branicima i si.)
• voziti u optimalnom (zelenom) području broja okretaja motora
• prilagoditi snagu motora uvjetima vožnje.
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Vožnja u naselju
VOŽNJA U NASELJU

Naselje (grad)

Naselje je prostor na kojemu se redovi ili skupine zgrada
nalaze s jedne ili s obiju strana ceste, dajući mu izgled ulice i
čije su granice označene prometnim znakovima za
obilježavanje naselja. Vožnja naseljem, odnosno gradom, za
vozača je vrlo zahtjevna i složena.
Obilježja prometa u naselju (gradu)

Obilježja vožnje

Složenost
prometnih uvjeta i
situacije

Zahtjevi vožnje u
gradu

Ograničenje brzine

Vožnju u gradu obilježavaju sljedeće osobitosti: nejednak
intenzitet i gustoća prometa, složena mreža gradskih ulica s
različitim brojem prometnih traka, različita struktura vozila na
prometnim površinama, različiti načini uređenja odvijanja
prometa, velik broj prometnih znakova, neusklađena
signalizacija, brojna i različita raskrižja i nedostatne zone
preglednosti, ograničen broj parkirališnih mjesta, iznenadna
pojava opasnih situacija, učestala i brza promjena prometnih
situacija, velik broj različitih sudionika prometa i različitih
površina za njihovo kretanje, gužve, zastoji i žurba korisnika
prometnih površina, česta preusmjerivanja prometa zbog
radova na cestama, različita ograničenja prometa i drugo.

Zbog toga vožnja u gradu traži od vozača stalnu pozornost i
koncentraciju, predviđanje opasnosti, pravodobno uočavanje
i reagiranje, brzo, točno, propisno i kontinuirano rješavanje
složenih prometnih situacija, u kojima se mora voziti s
potrebnom razinom međusobne tolerancije, povjerenja i
uvažavanja.
Najveća dopuštena brzina vožnje kojom vozač smije voziti u
naselju je 50 km na sat, odnosno brzinom koja je dopuštena
postavljenim prometnim znakom za cijelo naselje ili njegov
dio. Ako je na ulasku u naselje uz naziv naselja postavljen i
prometni znak "ograničenje brzine", onda to ograničenje
brzine vrijedi za područje cijeloga naselja.
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U dijelu grada s intenzivnim pješačkim prometom ili ondje
gdje se izvode radovi ili postoje neki drugi opravdani razlozi,
ograničenje brzine može se naznačiti i za jedno cijelo
područje grada. U takvom području ili zoni, vozač smije voziti
najviše brzinom koja je upisana na prometnom znaku. U
pravilu se uvijek radi o manjoj brzini, a najčešće je to 30 do
40 km na sat. Ograničenje brzine prestaje nakon izlaska iz
takvog područja ili zone.

zona u kojoj je
ograničena
brzina

završetak zone u
kojoj je ograničena
brzina

U pješačkoj zoni koja predstavlja uređenu prometnu
površinu, a koja je u prvom redu namijenjena za kretanje
pješaka, nije dopušteno kretanje motornih vozila, osim vozila
s posebnom dozvolom. U pješačkim zonama pješaci se
mogu kretati kolnikom.
pješačka zona

završetak pješačke
zone
U zoni smirenog prometa koja predstavlja područje smirenog
prometa u naselju i koje je obilježeno propisanim prometnim
znakom, vozila se ne smiju kretati brzinom većom od brzine
hoda pješaka. U takvim je područjima dječja igra svugdje
dopuštena, a pješaci i biciklisti se mogu kretati kolnikom.
Međutim, zbog zahtjevnih prometnih uvjeta i složenih
prometnih situacija u gradu,
vozač je često u situaciji da
mora
prilagođivati
brzinu
konkretnim uvjetima vožnje.
Primjerice,
vozač
mora
pravodobno prilagoditi brzinu
vožnje kada se približava
obilježenom pješačkom prijelazu, kada vozi pored pješaka, a osobito djece, kada se na
prometnici izvode radovi, kada vozi pokraj stajališta vozila
javnog prijevoza putnika, kada se približava raskrižju i u
svim ostalim slučajevima kada je ugrožena sigurnost
prometa ili prijeti opasnost od nastanka prometne nesreće.

područje smirenog
prometa

završetak područja
smirenog prometa

Prilagodba brzine
vožnje
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Vožnja gradskim prometnicama
Vožnja cestama s dvosmjernim prometom

Opasnosti

Najveći broj gradskih cesta i ulica namijenjen je za
dvosmjerni promet s po jednom prometnom trakom za svaki
smjer. Vožnja tim ulicama često predstavlja opasnost zato
što su nedovoljne širine, što je smanjena preglednost i zbog
prometa iz suprotnog smjera. Posebnu opasnost u tim
uvjetima predstavljaju pogrešna procjena prometne situacije
tijekom vožnje i mogućnosti pretjecanja.

Vožnja cestama s jednosmjernim prometom

cesta s
jednosmjernim
prometom

Što je zabranjeno?
- vožnja u
suprotnom
smjeru
- polukružno
okretanje

U većim gradovima česte su ceste kojima se vozi u jednom
smjeru. Mogu imati jednu ili više prometnim traka. Obilježene
su prometnim znakovima, koji se postavljaju na početku
jednosmjerne ulice, a mogu se prepoznati i prema oznakama
na kolniku (strelicama).

Vožnja jednosmjernom cestom
je sigurnija. Vozač nema
poteškoća s mimoilaženjem i
vozilima
koja
nailaze
iz
suprotnog smjera. Tijekom
vožnje jednosmjernim cestama
najopasnije radnje su mijenjanje prometne trake ili prestrojavanje tijekom vožnje (ako
je više prometnih traka za jedan
smjer).
Na cesti s jednosmjernim prometom ne smije se voziti u
suprotnom smjeru i polukružno okretati vozilo. Na kraju ulice
s jednosmjernim prometom, za vozila iz suprotnog smjera
postavlja se znak zabrana
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prometa u jednom smjeru koji zabranjuje vozilima ulazak u
zabranjen (suprotan) smjer vožnje.

zabrana prometa
u jednom
smjeru

Vožnja cestom s više prometnih traka
Na cesti s kolnikom na kojem
za promet vozila u istom
smjeru postoje najmanje dvije
prometne trake, vozač može
voziti i trakom koja se ne
nalazi uz desni rub kolnika ako
time ne ometa ostala vozila
koja se kreću iza njegova vozila. Ako kolnik ima tri prometne
trake, iz sigurnosnih razloga uputno je voziti srednjom
prometnom trakom, osobito ako je relacija vožnje dulja. U
takvim uvjetima lijevu prometnu traku treba koristiti, u pravilu,
za skretanje ulijevo ili za bržu vožnju, a desnu za skretanje
udesno.
Radi povećanja protočnosti
prometa u gradovima, ulice s
intenzivnim prometom uređuju
se kao jednosmjerne, a
prometom na nizu raskrižja
upravlja se semaforima kao
zeleni val. Rad semafora je
usklađen, tako da prolazak
nizom raskrižja bude u što kraćem vremenu i bez
zaustavljanja, određenom brzinom, koja je najčešće
usklađena na 40 do 50 km/h.
Vozač se mora prilagoditi situaciji u kojoj velik broj vozila
vozi oko njega i na za to dovoljnoj udaljenosti prije
obavljanja određene radnje vozilom pravodobno obavijestiti
ostale vozače o svojoj namjeri (prestrojavanju, skretanju,
usporavanju).
Pri tome mora voditi računa o vozačima vozila koji voze
prometnim trakama ispred, iza ili oko njega i svojim
postupcima pomoći drugim sudionicima da bez ometanja ili
ugrožavanja izvedu svoju namjeru.

Korištenje
prometnih traka

Zeleni val

Ponašanje
vozača

Raskrižja
Na cestovnoj mreži prometnica u gradu potencijalno su
najopasnija mjesta raskrižja. Na raskrižjima u gradovima
događa se najveći broj prometnih nesreća zbog velikog
broja sukobljavanja prometnih tokova iz različitih smjerova.
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Postupak
približavanja
raskrižju

Vozač koji se približava raskrižju mora postupiti tako da njime
prođe na siguran način za sebe i druge sudionike. To če
postići ako:
• se s povećanim oprezom približava raskrižju
• na dovoljnoj udaljenosti pred raskrižjem vozilom zauzme
položaj na onoj prometnoj traci kojom mora proči kroz
raskrižje
• prema okolnostima prilagodi brzinu vožnje tako da se
može prema potrebi zaustaviti ispred raskrižja
• prati prometnu situaciju i sigurno utvrdi prometne uvjete na
raskrižju (vrsta raskrižja, način upravljanja prometom i dr.)
• vodi računa o preglednosti raskrižja i postupa u skladu s
tim
• prema uvjetima propusti druge sudionike prometa, a da ih
svojim postupcima ne ometa ili ne ugrožava
• vodi računa o gustoći prometa u raskrižju ili na
obilježenom pješačkom prijelazu i ne ometa ili
onemogućuje promet vozila koja dolaze s bočnih ulica ili
promet pješaka.
Raskrižje u više razina

Petlja

Na raskrižjima u dvije ili više
razina (petljama) promet je
sigurniji i protočniji. Na njima
se prometni tokovi ne sijeku jer
su razdvojeni po prostoru jedni prolaze iznad drugih.

Vožnja
petljom

Zbog
privida
povećane
sigurnosti u vožnji raskrižjem u
više razina, vozači voze, u
pravilu, većim brzinama. To
može biti opasno pri vožnji
spojnim trakama i trakama za
ubrzavanje i usporavanje. Može doći do pogrešne procjene
polumjera zavoja spoj ne trake,
brzine i razmaka. Vozač
mora računati na smanjenu
preglednost zbog
veličine raskrižja. Pri tome mora pozorno pratiti prometne
znakove i oznake na kolniku kako bi izbjegao lutanje i
sigurno došao do odredišta.

Preplitanje
vozila

U pravilu, na takvim su raskrižjima trake za ubrzavanje i
usporavanje spojene. Na tim mjestima dolazi do preplitanja
vozila. Preplitanje može biti opasna radnja, slična promjeni
prometne trake s obzirom da oba vozača, istodobno,
usporednom vožnjom mijenjaju prometnu traku (isključivanje
s petlje i uključivanje na petlju).
Raskrižje s kružnim
tokom prometa

kružni tok
prometa

Kako bi se na raskrižjima, a
posebno na velikim, smanjio
broj presijecanja prometnih
tokova, odnosno smanjio broj
potencijalnih točaka sudara,
a povećala
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sigurnost, promet se vodi kružno. Na takvim raskrižjima
smanjen je rizik od sudara zbog presijecanja tokova,
povećana je protočnost prometa, izbjegnuta su opasna i
neželjena skretanja ulijevo.
Raskrižja s kružnim tokom prometa mogu biti velike građevinske širine s velikim brojem
ulaznih traka. Ponekad su na
ulaznom dijelu nepregledna, a
mjesto izlaska iz kružnog toka
nije dovoljno uočljivo. Na
takvim
raskrižjima,
zbog
velikog
broja
vozila
i
nepredvidivih postupaka pre-plitanja i
prometnih traka, treba voziti vrlo oprezno.

Opasnosti

mijenjanja

Na približavanje raskrižju s kružnim tokom prometa
upozoravaju prometni znakovi opasnosti. O smjeru vožnje i
izlasku iz kružnog toka vozača informiraju znakovi obveze i
obavijesti. Osim toga, vozač mora pravodobno uočiti i ostale
prometne znakove ako se nalaze uz cestu i poduzimati
potrebne radnje kako bi se sigurno približio i prošao
raskrižjem. Ako pri ulasku u kružni tok nema prometnih
znakova koji se odnose na propuštanje vozila, primjenjuje se
pravilo propuštanja vozila s desne strane.

raskrižje s kružnim
tokom
prometa

raskrižje kružnog
oblika
Tijekom vožnje kružnim tokom vozač mora pozorno pratiti
promet oko vozila i oprezno voziti. U raskrižju s kružnim
prometnim tokom prometa, može biti
jedna ili više prometnih traka.
Ako u kružnom toku postoji jedna
prometna traka, vožnja je dosta
jednostavna. Vozač koji se vozilom
isključuje u prvu ulicu, pri ulasku u
kružni tok uključuje desni pokazivač
smjera. Ako se isključuje u sljedeću
ulicu, pri ulasku u kružni tok ne
uključuje desni pokazivač smjera,
već nakon prolaska sredine prve
ulice. Ako u kružnom toku postoji
više ulica za isključivanje, vozač koji
se vozilom isključuje iz kružnog toka
postupa na isti način.

Vožnja u kružnom
toku s jednom
prometnom trakom
Isključivanje
Korištenje
pokazivača smjera
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Vožnja u kružnom
toku s dvije
prometne trake
Isključivanje
Korištenje
pokazivača smjera

Ako u kružnom toku postoje dvije
prometne trake, vožnja kružnim tokom prometa je složenija. Vozač
koji se vozilom isključuje u prvu
ulicu, vozi desnom prometnom
trakom i pri ulasku u kružni tok
uključuje desni pokazivač smjera i
isključuje se iz desne prometne
trake. Ako se isključuje u sljedeću
ulicu, desni pokazivač smjera
uključuje nakon što vozilom prođe
sredinom prve ulice. Ako se isključuje u drugu ili treću ulicu, vozi
lijevom prometnom trakom i u kružnom toku se prestrojava u desnu
prometnu traku za isključivanje iz kružnog
toka uz davanje desnog pokazivača
smjera.
Ako namjerava voziti ravno, a ima više prometnih traka, vozi
srednjom. Za isključivanje u drugu ulicu vozi unutarnjom
prometnom
trakom,
planira
pravodobno promjenu prometne
trake u desno i na siguran način se
isključuje. Ako se namjerava
isključiti u treću ulicu, vozi unutarnjom trakom i pravodobno planira
promjenu prometne trake za
izlazak. Ako mu gustoća prometa
ne dopušta pravodobnu promjenu
prometne trake, radnju isključivanja
ne smije činiti
ometajući i
ugrožavajući
druge
vozače.
Nastavit će vožnju kružnim tokom i obaviti isključivanje
sigurno u sljedećem pokušaju.
Za isključivanje iz kružnog toka prometa, vozač mora uvijek
uključiti desni pokazivač smjera.

Prestrojavanje
Kada se približava raskrižju, vozeći ulicom koja ima više
prometnih traka, vozač se mora pravodobno prestrojiti kako
bi na dovoljnoj udaljenosti od raskrižja vozilom zauzeo
položaj na prometnoj traci iz kojega može na siguran način
proći raskrižjem.
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Nakon što se sigurno i pravodobno prestroji prije raskrižja
vozač ulazi u zonu raskrižja.
Ispred raskrižja na kojem se
križaju ceste s po jednom
prometnom trakom za svaki
smjer vožnje, vozač je prije
ulaska u zonu raskrižja dužan
vozilom zauzeti položaj na
prometnoj traci za vožnju u
željenom smjeru.
Ispred raskrižja, na dovoljnoj udaljenosti, na cesti koja ima
dvije i više prometnih traka za vožnju o određenom smjeru,
vozač je dužan vozilom prestrojiti se u onu prometnu traku
kojom namjerava voziti raskrižjem u skladu s prometnim
znakovima i oznakama na kolniku. Postavljeni prometni
znakovi najavljuju mogućnost prestrojavanja u odnosu na
broj prometnih traka i na moguće smjerove vožnje.

Zauzimanje položaja
vozilom na prometnoj
traci

smjer kretanja vozila
do
raskrižja na kojem je
zabranjeno skretanje
ulijevo

zabrana
polukružnog
okretanja
Položaj vozila u prometnoj traci
U proširenoj ulaznoj zoni raskrižja vozač mora pratiti uzdužne oznake na kolniku kao i
strelice na prometnim trakama koje usmjeravaju vožnju. U toj zoni vozač vozilom zauzima
položaj u izabranoj prometnoj traci za prolazak raskrižjem, ovisno o smjeru vožnje.
Za vožnju ravno zauzima položaj u sredini prometne trake.
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Položaj vozila za
skretanje udesno

Položaj vozila za
skretanje ulijevo

Za skretanje udesno, ako je jedna prometne traka iz koje se
može voziti ravno i skrenuti udesno zauzima se položaj
vozilom uz desni rub kolnika odnosno prometne trake.
Zašto? Zato što se na taj način:
• povećava protočnost prometa na raskrižju
• položajem svoga vozila daje nedvojbena poruka vozaču
koji slijedi kamo skreće na raskrižju
• omogućava sigurna vožnja ravno, a osobito ako udesno
skreće vozač vozila na dva kotača
• izbjegava i sprječava ugrožavanje vozača vozila na dva
kotača (biciklisti, mopedisti), koji mogu voziti uz desni rub
kolnika i koji se lako mogu previdjeti, a pri skretanju bi
postojala opasnost od ugrožavanja i prometne nesreće.
Ako se iz prometne trake može skrenuti samo udesno, vozač
može nastaviti vožnju sredinom prometne trake, vodeći pri
tome računa o vozačima vozila na dva kotača i mogućim
opasnostima. Ako na raskrižju teretni automobil ili autobus
skreću udesno, treba misliti na to kako, zbog njihove duljine i
građevinskih karakteristika raskrižja, često moraju vozilom
zauzeti položaj izvan desne prometne trake, kako bi sigurno
skrenuli udesno.
Za skretanje ulijevo, ako je jedna prometna traka iz koje se
može voziti ravno i skrenuti ulijevo, razvrstava se uz
središnju uzdužnu razdjelnu crtu. Zašto? Zato što se na taj
način:
• povećava protočnost prometa na raskrižju
• omogućava sigurno pretjecanje vozilima koja dolaze iza, a
osobito ako ulijevo skreće vozač vozila na dva kotača
• omogućava sigurnu vožnju ravno, a osobito ako skreće
vozač vozila na dva kotača.
Ako se iz prometne trake može
skrenuti samo ulijevo, vozač
može skretati vozeći sredinom
prometne trake, vodeći pri
tome računa o vozačima vozila
na dva kotača i mogućim
opasnostima
vezanim
uz
njihovu vožnju.
Ako postoje dvije ili više prometnih traka za određeni smjer
vožnje, vozač se vozilom prestrojava u onu traku koja mu
najbolje odgovara za prolazak i izlazak iz raskriž-
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ja, vodeći pritom računa o željenom smjeru vožnje i
prometnoj signalizaciji na raskrižju. Kada je vozač zauzeo
položaj vozilom na traci kojom namjerava proči raskrižjem,
više ne smije mijenjati izabranu traku, jer mu to ne dopuštaju
uzdužne pune crte na kolniku i vrlo je opasno.
slijepa cesta
Skretanje i izbor prometne trake
Nakon što je vozilom zauzeo položaj u prometnoj traci, vozač
raskrižjem mora sigurno proči vodeći računa o sigurnosti i
protočnosti. Prilikom prolaska kroz raskrižje vozi onom
trakom koju je vozilom izabrao pred raskrižjem.
Skretanje udesno, ako je jedna prometne traka iz koje se
može voziti ravno i skrenuti udesno, vozač vozilom obavlja
uz desni rub kolnika u uskom luku.

Skretanje ulijevo, ako je jedna prometna traka iz koje se
može voziti ravno i skrenuti ulijevo, vozač vozilom obavlja uz
zamišljeni ili obilježeni luk koji spaja dvije središnje crte
bočnih kolnika, odnosno uz crte vodilje, ako postoje.

Skretanje ulijevo iz ceste s jednosmjernim prometom vozač vozilom obavlja prometnom
trakom koja se prostire uz lijevi rub kolnika. Ako je na cesti prometnim znakom drukčije
određeno, primjerice, da postoje dvije prometne traka za skretanje udesno ili za skretanje
ulijevo, vozač vozilom obavlja skretanje onom prometnom trakom u koju se razvrstao.
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Međutim, često u naseljima-gradovima postoje raskrižja gdje
se spajaju ulice s različitim brojem prometnih traka za vožnju
u jednom ili oba smjera. Pri tome postavljena prometna
signalizacija i građevinska izvedba raskrižja omogućuju, pri
izlasku iz raskrižja, izbor prometne trake.

O čemu ovisi
izbor prometne
trake?

U takvim situacijama izbor prometne trake ovisi o:
• broju prometnih traka na cesti u koju ulazi iz raskrižja
• građevinskoj površini raskrižja
• postavljenoj prometnoj signalizaciji na raskrižju
• načinu upravljanja prometom na raskrižju
• intenzitetu i gustoći prometnog toka u pojedinim smjerovima
• namjeri sljedećeg smjera vožnje vozača nakon prolaska
raskrižjem
• trakama za ubrzavanje i usporavanje.
Svrha izbora prometne trake u takvim situacijama na
raskrižjima jest povećanje protočnosti i sigurnosti vozila na
raskrižju.
Slijedom toga, vozač koji vozilom skreće iz ulice koja ima
jednu u ulicu koja ima dvije ili tri prometne trake, u određenoj
situaciji može birati u koju će traku skrenuti.

Pri skretanju iz ulice s jednom prometnom trakom u ulicu s dvije prometne trake vozač
može, prema željenom smjeru vožnje, izabrati prometnu traku. Ovisno o situaciji na
raskrižju, zbog sigurnosnih razloga, uputnije je izabrati desnu prometnu traku. Zašto? Zato
što se na takav način omogućuje veća protočnost raskrižja, izbjegava se
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naknadno mijenjanje prometne trake radi prestrojavanja i
smanjuje ometanje drugih vozila, a osobito ako i dalje
namjerava voziti ravno. Vozači vozila koji skreću u lijevu
prometnu traku i nastavljaju vožnju ne smiju ometati kretanje
ostalih vozila koja se kreću iza njega.

Vozač vozila koje je prvo u
nizu i dublje u raskrižju, pri
izlasku iz raskrižja skreće u
desnu prometnu traku. Na
taj način omogućuje vozilu
iza da lagano istodobno
napusti raskrižje i skrene u
lijevu prometnu traku. U
lijevu
prometnu
traku
skreću vozači vozila koji
voze brže i koji kasnije
namjeravaju
skrenuti
ulijevo. Svaka dodatna i
suvišna radnja vozilom
nakon prolaska raskrižjem,
primjerice mijenjanje prometne trake (iz lijeve u desnu),
predstavlja nepotrebnu dodatnu opasnost i nesigurnost što se
mora izbjegavati.
Slično tomu, vozač koji vozilom skreće iz ulice koja ima dvije
u ulicu koja ima tri prometne trake, u situaciji je da bira u koju
će traku skrenuti, vodeći pritom računa o oznakama na
kolniku i crtama vodiljama, ako postoje.

Vozač vozila koji je vozilom zauzeo položaj u lijevoj prometnoj traci obavlja skretanje
lijevom prometnom trakom.
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Vozač vozila koji je vozilom zauzeo položaj u desnoj
prometnoj traci obavlja skretanje izborom srednje ili krajnje
desne prometne trake, na sličan način kao u prethodnom
slučaju. Razlozi takvog skretanja i izbora prometne trake su:
1. duboko postavljanje vozilom u raskrižju omogućuje većem
broju vozila iza da uđu u raskrižje, i tako povećaju
protočnost i smanje moguće zastoje
2. ako je vozač vozilom bliže izlazu iz raskrižja, u odnosu na
promet iz suprotnog smjera, brže će napustiti raskrižje i
tako omogućiti većem broju vozila iza skretanje ulijevo.

slobodan prolazak vozila
udesno, za vrijeme dok
je
upaljeno crveno ili žuto
svjetlo

Pri polukružnom okretanju
vozila na raskrižju na kojemu
se
prometom
upravlja
semaforima vozač skreće iz
prometne trake uz lijevi rub
kolnika i prema mogućnostima
(tehničke značajke vozila, geometrijska izvedba raskrižja,
širina prometnih traka) ulazi u
željenu prometnu traku. Pri
tome je potrebno voditi računa
o vozilima koja skreću udesno
s bočne ceste. Po mogućnosti,
u takvoj situaciji, uvijek treba
ulaziti u bližu prometnu traku,
kako bi vozilo koje skreće udesno skretalo prometnom
trakom uz desni rub kolnika. Pri tome, vozilo koje skreće
udesno dužno je propustiti vozilo koje se polukružno okreće,
a ako to uvjeti dopuštaju, mogu istodobno obaviti radnju.
Vozač vozila koji skreće s ceste koja ima posebnu traku za
skretanje udesno na cestu s dvije ili tri prometne trake mora
voditi računa o tome kako je uređeno odvijanje prometa na
raskrižju. Ako se prometom upravlja semaforima, onda vozač,
dok je upaljeno zeleno svjetlo, ima mogućnost skrenuti u
željenu prometnu traku.
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Pri vožnji raskrižjem vozač mora usmjeriti osobitu pozornost
na vozila koja se u tom trenutku nalaze u raskrižju, na ona
koja dolaze u susret, na ona koja voze iza njega i pored
njega.
Javni gradski prijevoz putnika
U većim gradovima, gdje gustoća prometa onemogućuje
uredno odvijanje javnoga gradskog prijevoza, određuju se
prometne trake samo za vozila koja prevoze putnike. Prostiru
se uz desni rub kolnika. Svrha uvođenja takvih prometnih
traka jest lakše i brže odvijanje javnog prijevoza putnika.

Početak i kraj takvih traka obilježavaju se prometnim
znakovima otvaranja ili zatvaranja prometnog traka za
kretanje vozila javnog prijevoza putnika. Na znaku može biti i
simbol ili tekst koji označuje prometni trak kojim se kreću
samo pojedina vozila javnog prijevoza putnika (tramvaj,
autobus, taxi).
Tako obilježenim prometnim trakama vozač ne smije voziti,
osim ako uz prometni znak nije postavljena dopunska ploča
koja točno precizira vrijeme vožnje, odnosno kada je smiju
koristiti i druga vozila. Osim toga, na toj prometnoj traci
vozač ne smije zaustavljati ni parkirati vozilo.
Ako vozi pokraj vozila javnog prijevoza putnika ili pokraj
autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe,
zaustavljenoga na stajalištu, vozač mora voziti smanjenom
brzinom i uz povećan oprez, tako da ne ugrozi osobe koje u
to vozilo ulaze, odnosno iz njega izlaze. Vozač mora voditi
računa o tome da mu autobus ili tramvaj zbog svojih gabarita
zaklanjaju vidik, uvijek mora očekivati pješake ili putnike koji
mogu iznenada izaći iza ili ispred tih vozila i zakoračiti na
kolnik. Vozač mora zaustaviti vozilo i omogućiti im prelazak.

otvaranje prometne
trake za
vozila javnog prijevoza
putnika

zatvaranje prometne
trake
za vozila javnog
prijevoza
putnika

Ponašanje tijekom
vožnje pokraj
stajališta

prometna traka za
vozila javnog
prijevoza putnika
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Propuštanje
autobusa

Autobus koji se uključuje u promet s autobusnog stajališta na
prometnu traku kojom vozač vozi, a to je najavio
pokazivačima smjera, vozač ga mora propustiti.

Vožnja u koloni

otvaranje
prometne trake

Jedna od karakteristika gradskog prometa je vožnja u
kolonama. U gradovima ili na prilazima gradovima, zbog
velikog broja vozila na relativno malom prostoru, u različitim
razdobljima dana, stvaraju se kolone vozila. U većim
gradovima stalne su gužve i vozila praktički stalno voze u
kolonama. Na ulicama s više prometnih traka za kretanje u
jednom smjeru, vozi se u dvije ili više usporednih kolona. U
takvim situacijama vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u
traku (voziti slalomski). Može napustiti traku na kojoj se
nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi
zaustavljanja, odnosno parkiranja vozila.

zatvaranje
prometne trake

Opasnosti

Ponašanje

Vožnja u kolonama u gradu je također opasna. Kolona se
stvara već kada se skupi niz od najmanje triju vozila u
kretanju ili koja su zaustavljena na cesti. To se ne odnosi na
skupinu bicikala, traktora, radnih strojeva ili zaprežnih vozila.
Kolona vozila se u gradovima može kretati relativno
umjerenim ili manjim brzinama. Zato su česti naleti na vozila
ispred. U takvim uvjetima:
• potrebna je maksimalna koncentracija;
• pozornost mora biti usmjerena na vožnju i na situaciju
ispred;
• treba održavati potreban (siguran) razmak;
• voziti s predviđanjem što se može dogoditi ispred;
• treba biti stalno pripravan na brzo reagiranje.
Ako vozač naiđe na kolonu zaustavljenih vozila ili je njegovo
vozilo zadnje u koloni koja stoji ili se vrlo sporo kreće,
svakako treba uključiti sve pokazivače smjera kako bi vozači
vozila iza jasno vidjeli da se radi o opasnoj situaciji na cesti
te da bi poduzeli odgovarajuće mjere da ne dođe do
nalijetanja na vozila u koloni.
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Ako vozač vozi u gradskoj gužvi s više usporednih kolona
vozila, mora pravodobno izabrati prometnu traku, odnosno
kolonu kojom želi voziti prema konačnom cilju, a vožnju
prilagoditi prometnoj situaciji. Razmak vozila u koloni mora
odgovarati najmanje duljini zaustavnog puta vozila. O tome
se obvezno mora voditi računa.

Vozeći u koloni u gradu vozač mora stalno paziti i
provjeravati situaciju oko sebe, gledati nekoliko vozila ispred
i procjenjivati njihove postupke.
Zaustavljanje i parkiranje
Osim površina za kretanje vozila, u gradu mora biti dovoljno
prostora za ostavljanje vozila u stanju mirovanja. Za to služe
garažne kuće, podzemne garaže, ulična i izvanulična
parkirališta, dvorišta, kućne veže i drugi prostori. Najčešće je
parkiranje na gradskim prometnicama. Takav način
parkiranja ometa i smanjuje protočnost vozila u kretanju ili
promet pješaka ako se parkira na nogostupu.

garaža

vremensko
ograničenje
parkiranja
Vozač smije zaustaviti ili parkirati vozilo uz desni rub kolnika
usporedno s uzdužnom osi
ceste,
a
na
cesti
s
jednosmjernim prometom i uz
lijevi rub kolnika, u pravilu 10
do 30 cm od ruba nogostupa,
osim ako prometnim znakom
ili oznakama na cesti nije
drugačije označeno. Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati
vozilo na mjestu na kojemu bi ono ugrožavalo sigurnost
drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za
normalan tok prometa ili kretanje pješaka.

zona u kojoj je
ograničeno
trajanje parkiranja

U gradu se često može zaustaviti i parkirati na sredini
kolnika, ali samo na mjestima koja su za to namijenjena i
obilježena odgovarajućim prometnim znakom ili oznakama
na kolniku.
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završetak zone u
kojoj je
ograničeno trajanje
parkiranja

Vozač "mora parkirati vozilo uvijek i isključivo na mjestima
predviđenim, uređenim za parkiranje i na za to obilježenom
mjestu. Pritom mora voditi računa o tome da se prostor,
odnosno parkiralište što racionalnije koristi pazeći da između
zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila ostane dovoljno
prostora za otvaranje vrata na vozilima ili uključivanje vozila u
promet.

Vozač ne smije ostavljati automobil tamo gdje bi svojim
položajem npr. zaklonio vidik na postavljeni prometni znak,
pješački prijelaz ili onemogućio ili ograničio drugim
sudionicima preglednost glede važnih čimbenika sigurnosti i
tamo gdje je to zabranjeno.

ustanova hitne
medicinske pomoći

policijska
postaja

informacije

taxi

zračna luka

luka - pristanište

marina

praonica vozila

radionica za
popravak guma

naziv naseljenog
mjesta

završetak naseljenog
mjesta

bolnica
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Vožnja izvan naselja
VOŽNJA IZVAN NASELJA
Obilježja prometa izvan naselja

Obilježja
prometa

Vožnja izvan naselja odlikuje se učestalim promjenama
dionica ceste, većim brzinama vožnje, većim brojem zavoja,
naizmjeničnih i uzastopnih , cestovnih građevina (mostova,
vijadukata, tunela i dr.), prijelazima ceste preko željezničke
pruge, uzbrdicama i nizbrdicama i si. Karakteriziraju je vožnja
u kolonama i brojna pretjecanja.
Koje opasnosti prijete u vožnji na cesti izvan naselja?

Opasnosti

Najveća opasnost svakako proizlazi iz neprilagođene brzine
vožnje ravnim dionicama ceste i širim kolnicima. Ravne
dionice ceste potiču želju za pretjecanjem. Riskantna vožnja
oštrim i nepreglednim zavojima često ima za posljedicu
slijetanje vozila s ceste.

dvostruki zavoj ili više
uzastopnih zavoja od
kojih
je prvi ulijevo

Monotona vožnja duljim ravnim dionicama ceste ima za
posljedicu umor te smanjenje koncentracije i pozornosti.
Često zimi, na cestovnim građevinama dolazi do klizanja i
zanošenja vozila, a u usjecima i zasjecima česti su odroni
kamenja. Posebna opasnost postoji na prijelazima ceste
preko željezničke pruge.

prestanak svih
zabrana
Česte i duge vožnje u kolonama zahtijevaju dodatni napor i strpljenje. Struktura vozila vrlo
je različita, a razmak između njih često nedostatan i opasan. Posebnu opasnost
predstavljaju gužva, žurba i nervoza u sezoni godišnjih odmora i za vrijeme turističke
sezone. Na
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dionicama ceste kroz šumu ili polja prijeti opasnost od
izlijetanja divljači i drugih životinja na cestu.
Vožnja prilagođenom brzinom
Vozač je dužan prilagoditi brzinu uvjetima vožnje, tako da
vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom,
koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti.
Vozač je dužan prilagoditi
brzinu vožnje:
• vrsti ceste i stanju kolnika
• uvjetima vidljivosti i preglednosti
• vremenskim uvjetima
• gustoći i strukturi prometnog
toka
• svojim sposobnostima i trenutačnom stanju
• vozilu kojim upravlja
• i drugim situacijama.

ograničenje brzine na
cesti izvan
naselja

Vožnja većom brzinom traži maksimalnu koncentraciju i
dobru sposobnost procjene vlastite i brzine drugih vozila.
Vozač tijekom vožnje mora biti svjestan dopuštenih brzina za
vožnju izvan naselja. Ograničenje brzine vezano je za vrstu
ceste po kojoj se vozi. Stalno mora uočavati i percipirati
prometne znakove ograničenja brzine na cesti i na pojedinoj
dionici ceste. Uz sve to, vozač mora biti svjestan razine
svojih sposobnosti i vještina, što je posebno važno za
prilagodbu brzine vožnje stanju kolnika.

Prilagođena brzina

Vožnja velikom brzinom vodi
do zanesenosti brzinom. To
može
značiti
da
vozač
podcjenjuje brzinu vozila jer se
navikao na određenu brzinu ili
ima
pogrešnu
percepciju
brzine. Suvremeno opremljena
vozila su dosta tiha, što bitno
utječe na doživljaj brzine. Zbog zanesenosti brzinom, vozač
može pogrešno procijeniti put kočenja. Rizik da se vozač
nađe izvan ceste ili da prouzroči prometnu nesreću najveći je
kada on nakon dulje vožnje napusti autocestu ili cestu izvan
naselja na raskrižju.

Prestanak
ograničenja
brzine

Uključivanje i isključivanje iz prometa
0 čemu vozač koji se vozilom uključuje u promet mora voditi
računa?
Prije svega mora procijeniti kojom brzinom nailaze vozila cestom na
koju se uključuje. Vozilo koje dolazi brzinom 90 km na sat, kreće se
brzinom 25 m u sekundi i prelazi 150 m u pet do šest sekundi. Zbog
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toga je potrebna dobra procjena udaljenosti i sigurnog
trenutka uključivanja kako ne bi došlo do ometanja ili
ugrožavanja vozila koje nailazi cestom na koju se uključuje.
raskrižje s
cestom s
prednošću
prolaska

Procjena brzine

Izbor trenutka
uključivanja

raskrižje sa
sporednom cestom
pod pravim kutom

Ako se tijekom uključivanja na cestu s prednošću prolaska
približava vozilo koje ima uključen desni pokazivač smjera,
treba pričekati s uključivanjem. Ukoliko pri tome ne smanjuje
brzinu, može se pretpostaviti da je vozač zaboravio ili
greškom dao pokazivač smjera. Ako je u trenutku skretanja
to vozilo pretjecano, vozač koji se uključuje dužan je
propustiti i vozila koja pretječu. Uključivanje je opasno i zato
se treba uključiti nakon propuštanja svih vozila ili kada je to
sigurno s obzirom na znakove, položaj i brzinu drugih vozila.
Uključivanje se obavlja lakše i sigurnije ako na cesti postoji
traka za ubrzavanje. Preko vozačkih zrcala pratite promet
vozila koja dolaze!

spajanje sporedne
ceste pod oštrim kutom
s desne strane

Isključivanje iz
prometa

Kad se vozač vozilom isključuje
iz prometa s glavne ceste na
sporednu, ili na neku površinu,
obvezno mora povećati oprez,
pravodobno provjeriti preko
vozačkih zrcala promet iza
vozila i pravodobno najaviti
svoju namjeru. Na brzinomjeru
mora kontrolirati brzinu, jer
može imati pogrešnu percepciju svoje brzine. Na cesti izvan
naselja događaju se mnoge prometne nesreće nalijetanjem
na vozilo koje na cesti usporava i skreće.
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Razlozi takvim nesrećama mogu biti sljedeći:
• vozač vozila koje dolazi iza ne može procijeniti je li vozilo
ispred zaustavljeno ili se kreće, pa koči prekasno;
• vozač vozila iza vozi preblizu i zaklanja pogled vozaču koji
skreće ulijevo, a i vozaču koji namjerava pretjecati;
• motociklist koji dolazi iza pretječe vozilo koje skreće
ulijevo;
• vozač koji skreće ulijevo naglo koči ili bez pokazivača
skreće ulijevo, a vozilo iza to ne očekuje.
Često se događa i da vozač koji skreće ulijevo teže ili
prekasno uočava vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera, a
osobito motociklista, ili pogrešno procjenjuje njegovu brzinu,
što dovodi do prometne nesreće. Isključivanje skretanjem
ulijevo je zato opasno i za vozače koji skreću, koji dolaze u
susret i koji nailaze otraga.
Isključivanje se obavlja lakše i sigurnije ako na cesti postoji
traka za skretanje ulijevo.

Uzroci
prometnih
nesreća

dopuštena brzina na
pojedinoj prometnoj
traci

Razmak između vozila
Vozač je dužan držati potreban razmak kad se kreće iza
drugog vozila, tako da ne ugrožava sigurnost prometa.
Sigurnosno pravilo govori da na suhom kolniku vozač
održava vremenski razmak dvije sekunde, ako to nije
prometnim znakom određeno. Pri skliskom kolniku mora
držati dvostruko veći razmak od vozila ispred.
razmak između
vozila

Za izbjegavanje rizika od nalijetanja i ponašanje vozača vozila koje se kreće iza nekoga
drugog vozila bitno je:
• pratiti znak stop-svjetla na vozilu ispred
• prepoznavanje razloga zbog kojeg vozilo ispred naglo koči.
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Vožnja na razmaku manjem
od potrebnog povlači za
sobom povećani rizik od
nesreće.
Smanjuje
se
preglednost ispred, a vozilo
koje pretječe nema dovoljno
prostora za ulazak između
vozila. Ako se vozi po kiši,
povećava
se
rizik
od
zapijuskivanja vjetrobranskog
stakla i bitno se smanjuje
vidljivost.

O čemu ovisi
razmak vozila u
nizu?

Određivanje
potrebnog razmaka

Veličina razmaka vozila u nizu ovisi:
• o brzini vožnje
• o vrsti i stanju ceste
• o vrsti i stanju vozila
• o uzbrdicama ili nizbrdicama
• o pozornosti vozača
• o razmaku koji drži vozač vozila iza.
Kako odrediti potreban razmak u vožnji?
U pravilu, potreban razmak u vožnji izvan naselja treba biti
jednak najmanje duljini zaustavnog puta, uvećan za
sigurnosni razmak pri zaustavljanju. Gledajući vremenski,
potreban razmak treba iznositi dvije sekunde. Zašto?
Primjerice, pri brzini 90 km/h vozilo u jednoj sekundi prođe
put od 25 metara. To znači da bi razmak od vozila ispred
trebao biti oko 50 metara, a ako se vozi brzinom preko 100
km/h, razmak se mora povećati.
Gledajući vremenski, razmak može biti i manji od jedne
sekunde, ali vozač mora biti sposoban brzo reagirati. Takav
razmak može biti samo:
• kada je promet gust i brzina manja od 50 km/h
• pri vožnji s povećanom pozornošću i ako nema potrebe za
većim razmakom
• neposredno prije i poslije pretjecanja.

prometna traka
namijenjena
određenoj vrsti
vozila

Ako vozač želi kontrolirati
razmak, mora promatrati
vozilo ispred. Kada ono
svojim zadnjim krajem prođe
pokraj neke markantne točke,
primjerice
smjero-kaznog
stupica, počinje brojati 21,
22. Ako poslije dvije sekunde
prednji kraj njegovog vozila
stigne
do
smjerokaznog
stupica,
onda
vozi
na
potrebnom razmaku. Ako
stigne prije nego izgovori 22,
onda vozi preblizu vozilu
ispred.

Vremenski razmak od dvije sekunde za mlade, nedovoljno vješte i neiskusne vozače nije
dovoljan, pa ga je u nekim situacijama potrebno još povećati na tri sekunde, npr. ako vozač
vozi po magli, po mokrom kolniku, vuče prikolicu, vozilo iza drži premali razmak, vozi iza
motociklista, mopedista ili biciklista.
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Vremenski razmak od četiri do pet sekundi mora se povećati
kada:
• vozač vozi iza vozila koje prevozi opasne tvari
• vozač vozi iza biciklista, mopedista ili motociklista koji se
neprimjereno ponaša
• su na cesti zimski uvjeti.
Vožnja u koloni
Za vožnje na cestama izvan naselja kolone vozila se stvaraju
u blizini večih gradova, na uzbrdicama, nizbrdicama,
serpentinama i na pojedinim zavojitim dionicama ceste.
Često se ljeti, kada je sezona godišnjih odmora, kolona
vozila stvara na izlasku s autoceste, pri čekanju na prelazak
državne granice, na dionicama ceste na kojoj se izvode
radovi, u slučaju prometne nesreće na cesti i si.

Koje su opasnosti moguće pri vožnji u koloni?
Vožnja na nedovoljnom razmaku između vozila povećava
opasnost od nalijetanja na vozilo u koloni. Monotonija
vožnje, slabljenje pozornosti i vožnja iza teretnog automobila
koji vozi sporo uzrokuju umor. Pretjecanje, brza vožnja i
"ubacivanje u kolonu" također izaziva opasnost, posebno
vožnja u koloni u uvjetima smanjene vidljivosti.
Kako se treba ponašati pri vožnji u koloni vozila?
Vožnja u koloni zahtijeva posebno ponašanje. Za sigurnu
vožnju u koloni bitno je da se sva vozila kreču približno
jednakim brzinama jer su brzine i postupci vozača u koloni
međusobno uvjetovani. Treba držati potreban razmak vodeći
pritom računa da se vozači iza ne navode na pretjecanje i
usmjeriti pogled što dalje na vozila ispred. Razmak treba biti
najmanje dvije sekunde, odnosno onoliki koliko iznosi duljina
za-ustavnog puta vozila u odnosu na brzinu vožnje i uvjete
na cesti. Moraju se promatrati stop-svjetla na vozilima jer
ona daju informaciju kada treba smanjiti brzinu vožnje. Na taj
način se izbjegava naglo kočenje.

Kolona
vozila

Opasnosti pri
vožnji u koloni

Ponašanje pri
vožnji u koloni

Vozač ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da
bitno usporava prometni tok ili ugrožava druge sudionike u
prometu. Kada se iza vozila koje se kreće brzinom manjom
od najveće dopuštene brzine na cesti ili dijelu ceste po kojoj
se kreće ili nižom od brzine prometnog toka vozila u prometu
na tom dijelu ceste, stvori kolona vozila koja ga ne mogu
sigurno preteći, vozilo se mora na prvom pogodnom mjestu
isključiti iz prometa i propustiti kolonu vozila iza sebe.
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nailazak na kolonu
vozila nakon jednoga
kilometra

Ponašanje pri vožnji
u usporednim
kolonama

ugibalište za
zaustavljanje
vozila u nuždi

Vožnja u koloni zahtijeva od vozača smirenost i povećanu
pozornost.
Ako su otežani uvjeti vožnje, primjerice zbog kiše, magle,
snijega i dr., treba najmanje dvostruko povećati razmak.
Često pri vožnji u koloni dolazi do zastoja. Ako se kolona
zaustavi, treba vozilo pomaknuti što bliže desnom rubu
kolnika i isključiti motor. Vozač ne smije pretjecati niti obilaziti
kolonu vozila.
Pri vožnji cestom na kojoj postoje najmanje dvije prometne
trake namijenjene za promet vozila u istom smjeru, vozač
mora voditi računa o kretanju kolona vozila kako ih svojom
vožnjom ne bi ugrožavao.
Na cestama s više prometnih
traka za kretanje u jednom
smjeru ili na autocestama, za
velikih gužvi stvaraju se
usporedne kolone. Kako se u
takvim uvjetima ponašati?
Potrebno je suzdržati se od
pretjecanja vozila u svojoj
koloni i prelaska iz jedne u
drugu kolonu.
Ako na cesti jedna prometna traka završava i promet se
preusmjeru-je na samo jednu prometnu traku, mora se
odvijati po sljedećim načelima:
• u prometnoj traci koja završava, vozila koja su se kretala
njome trebaju propustiti vozila u koloni koja nastavlja
vožnju, odnosno vozila u prometnoj traci koja ne završava
• kolona koja mijenja prometnu traku propušta vozila iz
kolone koja nastavlja kretanje bez ograničenja
• vozila koja mijenjaju prometnu traku ne smiju ometati
vozila u koloni u koju se uključuju.

Radi
bolje
protočnosti
prometa, vozila koja voze
prometnom trakom koja ne
završava,
trebala
bi
omogućiti uključivanje vozila
iz trake koja završava.
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Kako se ponašati prema prometnom znaku?
Znak najavljuje da se ispred, na određenom razmaku
(označenom na
dopunskoj ploči) promet usmjerava na jednu prometnu traku.
Bez obzira na traku kojom vozi, vozač mora smanjiti brzinu
vožnje i povećati pozornost. Istodobno se mora pripremiti za
preusmjeravanje prometa iz trake koja završava.

zatvaranje
prometne
trake

otvaranje
prometne
trake

Pretjecanje i obilaženje
Pretjecanje
Pretjecanje
je
jedna
od
najopasnijih
i
najsloženijih
radnji vozilom u prometu na
cesti. I najmanje pogreške pri
pretjecanju mogu dovesti do
teških prometnih nesreća, što
praksa i potvrđuje.
Zašto je pretjecanje jedna od najopasnijih
radnji? Zato što:
• vozač često ignorira opasnost
• obavlja se velikim brzinama vožnje
• vozilom se prelazi na prometnu traku za kretanje vozila iz
suprotnog smjera
• teško je procijeniti pravi trenutak za pretjecanje
• teško je procijeniti brzinu vozila koje dolazi iz suprotnog
smjera
• teško je procijeniti duljinu puta pretjecanja
• moguća je pogrešna procjena razlike u brzini vozila koje
pretječe i kojeg se pretječe
• teško je predvidjeti kako će postupiti vozač kojeg se
pretječe
• moguća je pogrešna procjena duljine preglednosti za
pretjecanje
• moguća je pogrešna procjena prostora za povratak nakon
pretjecanja
• moguć je premali bočni razmak
• ne poštuje se zabrana pretjecanja.
Vozač smije pretjecati:
• na cesti gdje nema
prometnog znaka koji to
zabranjuje
• na mjestima gdje prometni
uvjeti
to
dopuštaju,
odnosno
gdje
postoji
potrebna
preglednost,
širina cesta i dovoljna
vidljivost
• ako svojim postupkom ne
ometa i ne ugrožava vozilo
koje pretječe ili koje dolazi
iz suprotnog smjera.

Pretjecanje opasna radnja
vozilom

zabrana pretjecanja
svih
motornih vozila,
osim
motocikla bez
prikolice i
mopeda

zabrana pretjecanja
za teretne
automobile

prestanak zabrane
pretjecanja svih
motornih vozila osim
mopeda
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prestanak
zabrane
pretjecanja za
teretne
automobile
Postupanje pri
namjeri pretjecanja

Duljina puta
pretjecanja

Brzina vožnje

Kako postupiti kada se namjerava pretjecati?
Pri planiranju pretjecanja mora se procijeniti i utvrditi:
• je li pretjecanje dopušteno
• postoji li dovoljna preglednost i dovoljno prostora za
pretjecanje
• kolika je duljina preglednosti ceste
• kolika je potrebna duljina puta pretjecanja
• kojom brzinom vozi vozilo ispred
• može li se dovoljno ubrzati
• kolikom brzinom se može pretjecati
• ugrožavaju li se vozila iz suprotnog smjera
• što se dobiva pretjecanjem.

O čemu ovisi duljina puta
pretjecanja? Duljina puta
pretjecanja ovisi:
• o brzini vožnje kojom se pretječe (veča brzina, kraci put)
• o razlici brzina vozila koje pretječe i kojeg se pretječe; što
je
razlika
veća,
put
pretjecanja će biti kraći i
kraće vrijeme potrebno za
pretjecanje. Sigurnosno pravilo govori da razlika u brzini
mora biti najmanje 20 km na
sat
• o duljini vozila koje pretječe i
duljini vozila kojeg se
pretječe.
Vrijeme potrebno za pretjecanje pri razlikama u brzini 20 km
na sat iznosi 10 sekundi. Brzinom 90 km na sat prijeđe se 25
m u sekundi (90/3,6), a za 10 sekundi 250 m, koliko iznosi
put pretjecanja. Brzinom 110 km na sat prijeđe se 31 mu
sekundi (110/3,6), a za 10 sekundi 310 m, koliko iznosi put
pretjecanja. Ako se pretječe s razlikom u brzini 20 km na sat,
može se primijeniti sigurnosno pravilo za izračun puta
pretjecanja, na način da se brzina pomnoži s tri (brzina
pretjecanja x 3).

Bočni razmak pri
pretjecanju

Bočni razmak pri pretjecanju
određuje se prema:
• brzini vozila koje pretječe
• vrsti vozila koje se pretječe
• stanju vozila i njihovoj
opterećenosti.
Što je veća brzina i što je vozilo
nestabilnije, to mora biti veći
bočni razmak. Sigurnosno pravilo govori da treba biti najmanje
jedan
metar, a kada se pretječu vozila s dva kotača, najmanje 1,5 m.
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Vozač je dužan ponovno zauzeti položaj u desnoj prometnoj
traci nakon pretjecanja čim to bude moguće učiniti:
- bez ometanja ili ugrožavanja vozila koje se pretječe
- kada se vozilo koje se pretječe vidi u unutarnjem zrcalu.
Kako treba postupiti vozač vozila kada ga drugo vozilo
pretječe?
Vozač kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve
strane:
- dužan je pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika
- ne smije povećavati brzinu kretanja svojeg vozila dok ga
drugo vozilo pretječe.

Postupak vozača
vozila koje pretječe
drugo vozilo

Ako zbog nedovoljne širine kolnika ili njegova stanja nije
moguće pretjecati bez ugrožavanja sigurnosti prometa, vozač
vozila koje se kreće sporije nego vozila koja se kreću
neposredno iza njega dužan je pomaknuti svoje vozilo što
više udesno, a ako to nije dovoljno, čim mu to bude moguće,
zaustaviti vozilo na prikladnom mjestu da bi propustio brža
vozila.
Kako se obavlja pretjecanje?
Kada se vozač uvjerio da je pretjecanje sigurno i odlučio
pretjecati, mora:
• gledati daleko ispred i procijeniti brzinu
• uključiti lijevi pokazivač smjera
• pomaknuti se vozilom u lijevu stranu i gledati ispred
• provjeriti da vozilo ispred ne namjerava pretjecati ili skretati
ulijevo
• prema potrebi, upozoriti vozača vozila ispred o namjeri
pretjecanja
• u nižem stupnju prijenosa povećati brzinu i prestrojiti se na
lijevu prometnu traku
• ubrzati vozilo i promijeniti u viši stupanj prijenosa kada se
nađe usporedno s vozilom koje pretječe, vodeći računa o
brzini
• paziti na pravilan bočni razmak i na vozila iz suprotnog
smjera
• kada na unutarnjem zrcalu ugleda vozilo koje pretječe, u
blagom luku se mora vratiti u desnu prometnu traku
• pri povratku isključiti lijevi pokazivač smjera (desni nije
obvezno uključivati osim ako to uvjeti sigurnosti nalažu).
Ako se u međuvremenu
tijekom
pretjecanja
pojavi
vozilo iz suprotnog smjera ili
ako se pogrešno procijeni
potrebna
duljina
puta
pretjecanja ili trenutak pretjecanja, treba odustati od
pretjecanja, uključiti desni
pokazivač smjera i vratiti se iza vozila koje se namjeravalo
pretjecati i strpljivo čekati sigurnu priliku. U protivnom, vozači
vozila koji dolaze iz suprotnog smjera u takvim situacijama
prisiljeni su na naglo kočenje ili izbjegavanje nalijetanja na
vozilo, što vrlo često za posljedicu ima slijetanje vozilom s
ceste ili sudar s vozilom koje pretječe. Posebno velik rizik
predstavlja pre-

Postupak pretjecanja

Ponašanje ako nailazi
vozilo iz suprotnog
smjera
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tjecanje dugih vozila i vozila s nadgrađem, jer zaklanjaju
pogled, ograničuju preglednost, smanjen je bočni razmak,
povećava se vrijeme i put pretjecanja. Zato vozač treba
pretjecati samo ako je uvjeren da to može sigurno obaviti.
Dakle, put pretjecanja traje 10 sekundi i ako se tomu doda
čimbenik sigurnosti od dvije sekunde, onda je to 12 sekundi.
Ne treba zaboraviti da vozilu iz suprotnog smjera do trenutka
mimoilaženja treba također 10 sekundi, što sve ukupno iznosi
22 sekunde, a to je u biti duljina preglednosti potrebna za
pretjecanje.
Obilaženje
U prometu na cesti izvan naselja vozač ponekad nailazi na
zaustavljeno vozilo na kolniku ili na dijelu kolnika. Razlog
zaustavljanja može biti neispravnost vozila ili drugo. Takva
vozila, pogotovo ako nisu propisno zaustavljena i obilježena,
predstavljaju opasnost za vozače. Posebnu opasnost
predstavljaju zaustavljena vozila u nepreglednom zavoju ili
neposredno iza takvog zavoja, na prijevoju ili neposredno iza
prijevoja ceste. Zato uvijek treba računati na takvu
mogućnost.
Zaustavljanje, okretanje i vožnja unatrag

zabrana
zaustavljanja
i parkiranja

zabrana
parkiranja

Zaustavljanje vozila
U prometu na cesti izvan
naselja vozač se ne smije
zaustaviti na mjestima gdje bi
položajem
svojeg
vozila
ugrožavao,
ometao
ili
onemogućavao
normalno
odvijanje prometa drugih
vozila.
Pri zaustavljanju, odnosno
isključivanju
vozila
iz
prometa, treba paziti na
vozila koja voze iza. Ako
vozač mora zaustaviti vozilo
na cesti izvan naselja zbog
kvara ili nekoga drugog
opravdanog razloga, treba
nastojati vozilo maknuti s
kolnika. Ako to nije moguće,
treba primaknuti vozilo što bliže desnom rubu ceste (paziti
na
uvjete
na
bankini),
propisno osigurati vozilo i
obilježiti
ga
sigurnosnim
trokutom postavljajući ga
najmanje 100 metara iza
vozila.
Okretanje vozila i
vožnja unatrag
Okretanje vozila na cesti
izvan naselja, kao i vožnja
unatrag, obavlja se isključivo
na pregled-nom dijelu ceste,
bez ugrožavanja ili ometanja
drugih sudionika.
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Voziti unatrag vozač mora
samo onom stranom kolnika
kojom je do tada vozio
naprijed. Pritom mora obvezno
uključiti sve pokazivače smjera.
Vozač ne smije voziti unatrag
na
brzim
cestama,
na
prijelazima
ceste
preko
željezničke
pruge,
na
nepreglednim prijevojima, zavojima, kao i na mjestima gdje
bi to ometalo normalno odvijanje prometa. Te radnje na cesti
izvan naselja treba obavljati samo u iznimnim situacijama, ali
voditi računa o brzinama vozila koja mogu naići.

Vožnja
unatrag

Vožnja zavojima
Na dovoljnoj udaljenosti, pravodobno, a prije ulaska u zavoj
vozač mora smanjiti brzinu. Koliko treba smanjiti brzinu
vožnje? To ovisi:
• o polumjeru zavoja i poprečnom nagibu kolnika
• o brzini vožnje
• o preglednosti
• o vrsti i stanju guma
• o vrsti i stanju kolnika.
Kako voziti zavojem udesno?
Vozi se sredinom prometne
trake. Približavajući se zavoju
treba prilagoditi brzinu, utvrditi
nailazi li vozilo iz suprotnog
smjera (ako je to zbog
preglednosti zavoja moguće),
pomaknuti vozilo ulijevo, ali
samo do središnje pune crte. Brzinu treba održavati
nepromijenjenom. U trenutku ulaska u zavoj treba pomaknuti
vozilo prema unutarnjem rubu zavoja. Ne smije se kočiti u
zavoju, niti pritiskati papučicu spojke. Od polovice zavoja
treba postupno povećavati brzinu. Po izlasku iz zavoja treba
zauzeti položaj vozilom u sredini prometne trake.
Kako voziti zavojem ulijevo?
Vozi se sredinom prometne
trake. Približavajući se zavoju
treba prilagoditi brzinu, utvrditi
nailazi li vozilo iz suprotnog
smjera (ako je to zbog
preglednosti zavoja moguće),
pomaknuti vozilo udesno do
desnog ruba kolnika, brzinu
održavati nepromijenjenom. U trenutku ulaska u zavoj treba
pomaknuti vozilo prema središnjoj uzdužnoj punoj crti, ali ne
preko nje, očekivati vozilo iz suprotnog smjera i biti spreman
na odmicanje k sredini prometne trake. Ne smije se kočiti u
zavoju, ni pritiskati papučicu spojke. Od polovice zavoja
postupno treba povećavati brzinu. Po izlasku iz zavoja treba
zauzeti položaj vozilom u sredini prometne trake.

zavoj
udesno

zavoj
ulijevo
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U lijevom zavoju ne smije se prelaziti na prometnu traku za
vozila iz suprotnog smjera - ne sjeći zavoj. Mimoilaženje s
dužim vozilom ili prelazak vozila iz suprotnog smjera na
desnu stranu, stalna je opasnost.

dvostruki zavoj ili više
uzastopnih zavoja od
kojih
je prvi udesno

Vožnja dvostrukim zavojem ili u više uzastopnih
zavoja Kroz dvostruki zavoj ili u
više uzastopnih zavoja vozi se
sličnom tehnikom. Upravljačem
treba
rukovati
umjereno,
sinkronizirano i nikada naglo.
Ako treba korigirati brzinu
vožnje treba to činiti na ravnim
dijelovima između zavoja (kada
na vozilo ne djeluje centrifugalna sila).
Vožnja na uzdužnom nagibu
Vožnja po uzdužnom nagibu podrazumijeva vožnju po
uzbrdici i vožnju po nizbrdici.

opasna uzbrdica
(uspon)

obilazan smjer za
određene vrste
vozila

Kako postupiti u vožnji po uzbrdici?
Vožnjom po uzbrdici mnogo se
više opterećuje motor nego po
ravnoj cesti. Ako je način
vožnje pogrešan, motor se
može brzo pregrijati. Stoga
treba
pravodobno
stupanj
prijenosa i pritisak na gas prilagoditi uzbrdici i njenoj duljini.
Pri duljoj dionici vožnje po uzbrdici mora se održavati
potreban razmak između vozila. Vrlo često će se ispred na
uzbrdici naći teretni automobil ili tegljač, tj. teretni automobil
koji zbog teškog tereta i velikog otpora sporo vozi uzbrdicom.
Vožnja u tim uvjetima postaje neujednačena i neekonomična. Stvara se kolona vozila s manjim međusobnim
razmakom zbog čega je i preglednost smanjena.
Vozač teretnog automobila
morao bi u takvim prilikama
na prvom pogodnom mjestu
zaustaviti vozilo i omogućiti
da vozila iza njega normalno
nastave vožnju. Radi bržeg i
sigurnijeg odvijanja prometa,
na uzbrdicama se gradi prometna traka za spora vozila,
tj. za vozila koja voze
brzinom manjom od 40 km na
sat.

Vozila koja voze lijevom prometnom trakom ne smiju voziti brzinom manjom od one
naznačene na znaku. Ako vozač na uzbrdici ne može voziti većom brzinom, treba se
prestrojiti u prometnu traku za spora vozila i omogućiti prolazak bržim vozilima.
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Na kraju uzbrdice, spora vozila koja su do tada vozila njome,
moraju se na siguran način vratiti u lijevu prometnu traku.
Kako treba postupati u vožnji po nizbrdici?
Vožnja po nizbrdici je mnogo opasnija od vožnje uzbrdicom.
Ubrzavanje vozila zahtijeva stalno kočenje. Ne preporučuje
se dulje kočenje nožnom kočnicom jer se kočnica
prekomjerno zagrijava, a tim učinak kočenja opada. Na
nizbrdici treba kočiti motorom, pravodobno promijeniti u niži
stupanj prijenosa, ovisno o nagibu i duljini nizbrdice.

opasna
nizbrdica

Spora, teško natovarena vozila moraju voziti trakom za spora
vozila, ako postoji, a na kraju te trake, na siguran se način
uključiti u zajednički tok vozila.

telefon

benzinska postaja

vozilo za pomoč
na cesti

radionica za
popravak vozila

pitka voda

planinarski dom

vatrogasni aparat

putokaz za obilazak
radiopostaja

predznak
obilazak

predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama
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POSTUPAK U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE

Uzroci
prometnih
nesreća

Prometna
nesreća

Dužnosti
sudionika
prometne
nesreće

Prometne nesreće događaju se zbog:
• nepažnje,
neiskustva,
neodgovornog
ponašanja,
ignoriranja opasnosti, pogrešnih procjena i dr.
• vožnje neprilagođenom brzinom, stanja kolnika, vozačkih
vještina i sposobnosti, stanja vozila (lošeg stanja guma,
neispravnosti vitalnih dijelova vozila) i dr.
• nepoštivanja prometnih propisa i pravila
• vožnje pod utjecajem alkohola, droga, lijekova i umora
• lošeg stanja cesta.

Prometna nesreća je događaj na cesti u kojemu je
sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojemu je
najmanje jedna osoba ozlijeđena ili poginula ili u roku od 30
dana preminula od posljedica te prometne nesreće ili je
izazvana materijalna šteta. Nije prometna nesreća kada je
radno vozilo, radni stroj, motokultivator, traktor ili zaprežno
vozilo, krećući se po nerazvrstanoj cesti ili pri obavljanju
radova u pokretu, sletjelo s nerazvrstane ceste ili se
prevrnulo ili udarilo u neku prirodnu prepreku, a pritom ne
sudjeluje drugo vozilo ili pješak i kada tim događajem drugoj
osobi nije prouzročena šteta.
Dužnosti u slučaju prometne nesreće
Svaka osoba koja se tu zatekne ili naiđe na mjesto prometne
nesreće u kojoj ima ozlijeđenih osoba dužna je ukazati
pomoć stradalima.
Prometna nesreća s nastradalima
Sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili
je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta, dužan je
ostati na mjestu prometne nesreće, s time što se može
privremeno udaljiti:
• samo radi pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u
prometnoj nesreći
• ako mu je samome potrebna liječnička pomoć
• radi obavješćivanja policije o prometnoj nesreći.
Sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili
je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta, dužan je:
• poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove
opasnosti
koje mogu nastati na mjestu prometne nesreće i omogućiti nor
malan tok prometa uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugroža
va sigurnost prometa, te tim postupcima mora nastojati ne mije
njati stanje na mjestu nesreće i sačuvati postojeće tragove
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• o prometnoj nesreći obavijestiti najbližu policijsku upravu ili poli
cijsku postaju i vratiti se na mjesto prometne nesreće i sačekati
dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid.

Mjesto prometne nesreće obilježava se sigurnosnim trokutom
koji se postavlja na udaljenosti od najmanje 100 metara na
cesti izvan naselja od mjesta prometne nesreće, a u naselju
prema procjeni. Ako je potrebno, mjesto prometne nesreće
dodatno se obilježava tako da se:
• na vozilu uključe svi pokazivači smjera
• osvijetli glavnim svjetlima vozila
• noću i u uvjetima smanjene vidljivosti mjesto prometne
nesreće označi baterijskom svjetiljkom postavljenom uz
sigurnosni trokut.
Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj
ima poginulih ili ozlijeđenih osoba, kao i druga osoba koja je
neposredno sudjelovala u prometnoj nesreći, imaju pravo
tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile prisutne
kad se nesreća dogodila.
Vozač koji se zatekne ili naiđe na mjesto prometne nesreće
dužan je na zahtjev ovlaštene osobe prevesti osobu
ozlijeđenu u prometnoj nesreći do najbliže zdravstvene
ustanove.

Obilježavanje
mjesta prometne
nesreće

Dužnosti vozača
koji naiđe na
mjesto prometne
nesreće

Vozač je dužan postupiti na isti način i bez zahtjeva
ovlaštene osobe, osim ako se nesreća dogodila na mjestu na
kojemu se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći ili
ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim
načinom prijevoza stanje ozlijeđene osobe može pogoršati.
Sudionici prometne nesreće u kojoj je nastala materijalna
šteta, u kojoj ima ozlijeđenih ili poginulih osoba ne smiju, od
trenutka nastanka prometne nesreće pa dok se nad njima ne
provede postupak ispitivanja imaju li u organizmu alkohola ili
opojnih droga, uzimati alkoholna pića, opojne droge ni
lijekove na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati
prije i za vrijeme vožnje.

Manja materijalna
šteta

Prometna nesreća s manjom materijalnom štetom
Manja materijalna šteta u prometnoj nesreći je šteta nastala
na objektima i na vozilima na kojima nisu oštećeni vitalni
dijelovi za upravljanje i zaustavljanje, a vozila se mogu
samostalno kretati na cesti. Vozači, sudionici prometne
nesreće, u kojoj je nastala manja materijalna šteta na
vozilima, dužni su:
• odmah ukloniti vozila s kolnika
• omogućiti nesmetano odvijanje prometa
• popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći ili
• na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o
vozilima.
Pri tome vozači ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće
dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće ili na drugi
način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.
Europsko izvješće
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U slučaju prometne nesreće s manjom materijalnom štetom, kad na
mjestu nesreće nema vlasnika vozila ili vlasnika druge oštećene
stvari, vozač je dužan vlasniku ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim
je uzrokovao prometnu nesreću.

Dužnosti policijskog službenika

blizina mjesta na cesti
na
kojoj se dogodila
prometna
nesreća

Ispitivanje alkohol ili opojne
droge

Uzimanje krvi i urina

Policijski službenici dužni su
izači na mjesto prometne
nesreće o kojoj su obaviješteni.
Policijski službenik koji obavlja
očevid dužan je organizirati popis imovine koja na mjestu
događaja ostaje iza osobe koja
je u prometnoj nesreći poginula
ili teže ozlijeđena, obavijestiti
organizaciju koja uklanja vozila i stvari s ceste ili
zainteresiranu osobu i pružiti pomoč radi zaštite imovine ako
na mjestu događaja nema osobe koja tu imovinu može
preuzeti.
Ako je vozilo zbog prometne nesreće onesposobljeno za
daljnje kretanje na cesti, vozač ili vlasnik, odnosno korisnik
vozila dužan je vozilo, teret, stvari ili drugi materijal rasut po
cesti ukloniti s kolnika, nakon što to naredi ili dopusti
ovlaštena osoba koja obavlja očevid. Ako vozač ili vlasnik,
odnosno korisnik vozila to nije u stanju, ovlaštena osoba koja
se zatekne na mjestu nesreće naredit će organizaciji
nadležnoj za održavanje cesta da na sigurno mjesto ukloni
vozilo, teret, stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika.
Policijski službenik koji obavlja očevid prometne nesreće u
kojoj je nastala materijalna šteta ili u kojoj ima ozlijeđenih
osoba, podvrgnut će neposredne sudionike prometne
nesreće ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i
uređaja radi provjere imaju li u organizmu alkohola ili opojnih
droga. Ako se tim ispitivanjem utvrdi da vozač, odnosno
vozači neposredni sudionici nesreće - imaju u organizmu
alkohola ili opojnih droga, policijski službenik će ih odvesti u
zdravstvenu ustanovu na liječnički pregled te na uzimanje
krvi i urina radi analize, odnosno odredit će liječnički pregled.
Ako u prometnoj nesreći ima poginulih osoba, policijski
službenik koji obavlja očevid odredit će da se vozačima neposrednim sudionicima nesreće uzme krv i urin kako bi se
utvrdilo imaju li u organizmu alkohola ili opojnih droga, a
drugim sudionicima nesreće nakon što se odgovarajućim
sredstvima ili uređajima ili stručnim pregledom, utvrdi
prisutnost alkohola ili opojnih droga u organizmu.
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VOŽNJA U POSEBNIM UVJETIMA

Opasnosti za
vožnje u posebnim
uvjetima

Pod vožnjom u posebnim uvjetima razumijeva se u prvom
redu vožnja u uvjetima različite vidljivosti i vožnja u različitim
vremenskim uvjetima, u pravilu nepovoljnim, i kada postoje
brojne opasnosti, kao što su:
• različita stanja kolnika
• smanjeni uvjeti vidljivosti
• nepovoljni vremenski uvjeti
• opasna mjesta i opasne situacije.

Pravodobno
prepoznavanje
opasnosti

Pravodobno prepoznavanje takvih uvjeta omogućuje
izbjegavanje opasnosti. Prepoznavanje opasnog ponašanja
nekog vozača ili opasne situacije omogućuje vozaču
pravodobno i sigurno reagiranje, sprječavanje i izbjegavanje
opasnosti. Dakle, opasnost je potrebno prepoznati, spriječiti i
izbjeći.
Vremenski uvjeti

Nepovoljni
vremenski uvjeti

Prometne nesreće se često događaju i kada su nepovoljni
vremenski uvjeti. Vožnja u takvim uvjetima je opasna, ali
posebnu opasnost predstavlja i vožnja u promjenjljivim
vremenskim uvjetima (vožnja po lijepom vremenu i suhom
kolniku i iznenadni nailazak na mokar i sklizak kolnik). U
takvim uvjetima pojedini vozači ne očekuju opasne situacije i
nisu ih u stanju pravodobno uočiti.
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Vožnja po magli
Tijekom vožnje po magli prijete mnoge iznenadne opasnosti
jer je vidljivost bitno smanjena. Vožnja u takvim uvjetima
zahtijeva dodatnu pozornost jer je preglednost ispred i oko
vozila bitno smanjena. Uočavanje vozila ispred, vozila koje
dolazi u susret ili pješaka bitno je otežano i u pravilu se
događa u zadnji trenutak. Teže se procjenjuje razmak
između vozila u nizu kao i bočni razmak prilikom
mimoilaženja s vozilima iz suprotnog smjera. Vozač vozila
tijekom vožnje može donositi pogrešne odluke i pogrešno
procjenjivati i reagirati, a znatno se umanjuje i njegova
sposobnost reagiranja. Kako bi vožnja po magli bila sigurna,
potrebno se tijekom vožnje pravilno ponašati.

Kako se treba ponašati tijekom vožnje po magli?
Tijekom vožnje po magli vozač vozila mora voziti s upaljenim
kratkim svjetlima za osvjetljavanje ceste ili svjetlima za maglu
ako postoje ili oba svjetla istodobno, te radi bolje uočljivosti
koristiti i stražnje svjetlo za maglu. Stražnja svjetla za maglu
treba ugasiti odmah nakon što vozilom iziđe iz magle jer
smetaju vozaču vozila iza. Za pravodobno uočavanje vozila
ispred ili vozila koje dolazi u susret, potrebno je povećati
pozornost. Tijekom vožnje treba predviđati mogućnost
dolaska vozila iz suprotnog smjera ili sustizanja vozila ispred,
prilagoditi brzinu vožnje i razmak između vozila uvjetima vidljivosti i duljini preglednosti ispred vozila, a u pravilu smanjiti
brzinu vožnje, voziti sredinom prometne trake i pratiti
središnju uzdužnu crtu i desnu rubnu crtu, kako bi ostalo
dovoljno prostora za izbjegavanje u slučaju iznenadne
opasnosti.
Treba izbjegavati naglo i
iznenadno kočenje jer kolnik
može biti mokar te je u tom
slučaju prianjanje guma za
kolnik slabije. Put kočenja u
takvim uvjetima je dulji.
Vozači vozila koji dolaze iza
neče pravodobno uočiti opasnost i može doči do
nalijetanja na vozilo ispred.
Posebnu pozornost treba
usmjeriti
na
nepregledne
dijelove ceste.

Opasnosti
vožnje po
magli

Ponašanje za
vožnje po magli

Svjetla za maglu

Održavati
potreban razmak
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Drugi sudionici na
cesti

Moguće posljedice

Potrebno je predvidjeti i na cesti očekivati druge sudionike u
prometu, a prije svega pješake i bicikliste. Oni se u magli
slabije uočavaju. Uvijek valja predvidjeti i zaustavljena vozila
na kolniku na kojima nisu upaljena odgovarajuća svjetla, ili
nisu osvijetljena.
Zašto?
Kasno uočavanje vozila ispred, kasno smanjenje brzine
vožnje, vožnja neprilagođenom brzinom, vožnja na
nedovoljnom razmaku između vozila, naglo i iznenadno
kočenje, slabije prianjanje guma za kolnik i produljen put
kočenja mogu uzrokovati nalijetanje na vozilo ispred, lančani
sudar i prometnie nesreće s teškim posljedicama. Zato
ponašanje tijekom vožnje po magli mora biti promišljeno i
sigurno, kako bi se izbjegle moguće posljedice. Posebnu
opasnost predstavlja magla na auto cesti jer se vozi većim
brzinama.
Vožnja po kiši

Opasnosti
vožnje po kiši

Prva kiša

Smanjena
vidljivost

Posebnu opasnost za sigurnu vožnju predstavlja prva kiša,
odnosno trenutak kada kiša počinje padati. U tom slučaju
treba povećati pozornost, izbjegavati naglo i iznenadno
kočenje i okretanje upravljača. Obvezno treba smanjiti brzinu
vožnje i povećati razmak od vozila ispred, a posebno prije
zavoja, jer postoji velika opasnost od zanošenja i slijetanja s
ceste. A to je naročito opasno za vožnje po nizbrdici. Zašto?
Na kolniku ima prašine, sitnog pijeska, ulja i raznih nečistoća
i ostataka guma. Kada pada kiša, stvara se smjesa koja
kolnik čini vrlo skliskim. U tim uvjetima smanjeno je
prianjanje guma za kolnik.

Vožnja po kiši donosi niz opasnosti zbog smanjenje
vidljivosti i stanja kolnika. Kapi kiše ometaju i smanjuju
vidljivost iz vozila što otežava uočavanje iz vozila, a i
uočavanje od drugih vozača. Vidljivost smanjuje prljava voda
koja pršti s kolnika iza vozila. Brisači često ne mogu brzo
uklanjati obilnu kišu s vjetrobrana.
Za vrijeme kiše na kolniku se stvara sloj vode koji smanjuje
dodirnu površinu između kolnika i guma. Potrebno je
prilagoditi brzinu vožnje takvim uvjetima, jer pri većim
brzinama gume neće biti u stanju istiskivati vodu.
Vodeni klin (aquaplaning)
Tijekom vožnje po kiši, ako gume zbog velike brzine vožnje i malog
profila nemaju sposobnost istiskivanja vode, dolazi do stvaranja vodenoga klina. U tim uvjetima pod kotačem se stvara sloj vode,
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no vodeni klin koji pri većim brzinama podiže kotač. Gubi se
dodir s kolnikom i tada kotač "skija" po vodi. Gume nisu više
sposobne prenijeti na kolnik vučnu silu, silu kočenja i bočne
sile. Pri brzoj vožnji gube se primarne sposobnosti gume da
koči ili vodi vozilo u željenom pravcu. U slučaju kočenja,
prednji kotači blokiraju i skližu te vozilo gubi upravljivost,
odnosno u takvim uvjetima se vozilom ne može upravljati.
Posebno treba paziti ako su na kolniku uzdužna ulegnuća od
kotača, odnosno kolotrazi jer mnogo prije dolazi do "skijanja"
na vodi. "Skijanje" kotača ovisi:
• o brzini vožnje,
• o dubini vode na kolniku i
• o profilu (dubini profila) guma (ako gume imaju manji profil
od četiri mm, dolazi do gubljenja kontakta s podlogom već
pri brzini 70 do 80 km/h.
Prema tome, opasnost od vodenoga klina je veća ako je veća
brzina vožnje, ako je više vode na kolniku i ako su gume
istrošene.
Kako prepoznati opasnost u takvim uvjetima?
Prvi znak opasnosti je obilna kiša i voda na kolniku. Velika
količina vode na kolniku prepoznaje se po sljedećem: trag
kotača vozila ispred odmah prekrije voda, kotači vozila ispred
istiskuju mnogo vode, kolotrazi su napunjeni vodom, lokve
vode su na kolniku. U tim uvjetima gubi se osjećaj stabilnosti,
tj. vozilo lagano klizi i bočno se zanosi, upravljač se prelako
okreće i pojačan je zvuk motora.

Kako se ponašati u takvim uvjetima?
U takvim uvjetima potrebno je odmah smanjiti brzinu vožnje,
pritisnuti papučicu spojke, čvrsto držati upravljač u pravilnom
položaju, izbjegavati naglo okretanje upravljača i popuštati
papučicu gasa da kotači ponovno dobiju dodir s kolnikom.
Tijekom vožnje po kiši, treba usmjeriti pogled dalje ispred
vozila jer postoji mogućnost nalijetanja na udarne rupe
napunjene vodom ili na vodu na cesti pri čemu može doći do
vodenog udara. U takvoj situaciji valja povećati prisebnost i
bez oklijevanja, povećanom brzinom,pokušati izići iz vode jer
može doći do zalijevanja ili oštećenja motora. Pri
mimoilaženju s drugim vozilom dolazi do iznenadnog
zalijevanja vjetrobranskog stakla, čime se smanjuje vidljivost,
a u toj situaciji vozač može izgubiti prisebnost i kontrolu nad
vozilom.
U jesenskom razdoblju na cesti je povećan promet traktora
koji obavljaju radove na polju. Često pri izlasku na cestu
vozači ne skinu blato s kotača te tako nastavljaju vožnju.
Tijekom vožnje blato ostaje na cestu i pri prvoj kiši za
neopreznog vozača predstavlja neposrednu opasnost. Slična
situacija se događa i kada se na cesti

Nastajanje vodenoga
klina

Opasnosti

Ponašanje

opasnost od
neočekivane
kiše

Stanje površine
kolnika
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nalazi mokro lišće. Pravodobno treba smanjiti brzinu
vožnje, povećati oprez, mekano okretati upravljač i ne kočiti.
Vrlo je sklisko.

ograničenje brzine
zbog kolotraga na
kolniku

Kolotrazi na kolniku
Veliku opasnost za vožnje po kiši na kolniku predstavljaju
kolotrazi. Kada su ispunjeni vodom, lako dolazi do pojave
vodenoga klina i "skijanja" na vodi. Postoji opasnost od
zanošenja i gubljenja uprav-Ijivosti vozila. U takvim uvjetima
ne treba voziti po njima. Ako je potrebno mijenjati prometnu
traku, treba smanjiti brzinu i pod oštrim kutom ih prijeći.
Posebno se mora povećati pozornost, smanjiti brzinu i čvrsto
držati upravljač.

Vožnja za jakoga bočnog vjetra

bočni
vjetar

Ponašanje

Jak bočni vjetar može vozilo skrenuti sa smjera vožnje,
posebno ako je u pitanju osobni automobil koji vuče prikolicu
za stanovanje, motocikl ili moped. Naročito mogu biti opasni
udari vjetra na mostovima ili vijaduktima (udari vjetra brzinom
preko 80 km/h), ili na otvorenim dionicama kada se pretječe
drugo vozilo, a posebno teretni automobil koji vuče priključno
vozilo. Iznenadni udar bočnog vjetra može dovesti do
gubljenja kontrole nad vozilom ili čak prevrtanja vozila.

Kako se ponašati u takvim uvjetima?
Ako puše jak bočni vjetar, treba odmah smanjiti brzinu
vožnje i čvrsto držati upravljač. Prema potrebi, na
prikladnom mjestu treba zaustaviti vozilo. Treba poštivati
prometne znakove koji upozoravaju na bočni vjetar, a
posebno povećati oprez i očekivati iznenadni
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udar bočnog vjetra nakon izlaska na otvoreno područje
(vožnja usjecima, vijaduktima, područjem koje nije
zaklonjeno).
Vožnja noću
Vožnja noću podrazumijeva vožnju od prvog sumraka do
potpunog svanuća. Vozačeve sposobnosti da jasno vidi i na
vrijeme prepozna opasnost noću su smanjene. Vožnja noću
zahtijeva od vozača dosta umijeća i prilagođavanje na
otežane uvjete uočavanja.

Koje su opasnosti za
vožnje noću?
Naprezanje pri vožnji noću
znatno je veće i vozač se brže
umara. Oči vozača su izložene
pojačanom naporu. Često je
izložen
zasljepljivahu
od
svjetala vozila iz suprotnog
smjera ili od vozila iza. Pri vožnji noću ograničena je vidljivost
ispred vozila, duljinom svjetlosnog snopa kratkih ili dugih
svjetala. Uvijek se u tim uvjetima mora računati s
mimoilaženjem ili nailaskom na pješake ili bicikliste koji se
slabo uočavaju, zaustavljenim vozilima koja nisu osvijetljena,
traktorima i zaprežnim vozilima.
Tijekom vožnje kroz naselje treba uzeti u obzir da na
pojedinim mjestima ulično osvjetljenje može biti nedostatno
za brzo uočavanje i prepoznavanje opasnosti, mogućnost
ostavljenih vozila na kolniku koja nisu osvijetljena, te
očekivati neosvijetljene bicikliste, pješake ili domaće
životinje.

Otežani uvjeti
vožnje noću

Opasnosti

Zasljepljivanje

Pogrešna
procjena
brzine i
razmaka

Tijekom vožnje noću vozač otežano a ponekad i pogrešno procjenjuje brzinu i razmak.
Razmak do vozila koja nailaze iz suprotnog smjera doživljava kao mnogo dalji, nego što je
stvarni. To može uzrokovati da vozač donosi pogrešne procjene prilikom pretjecanja,
obilaženja ili mimoilaženja. Također je potrebno računati s time da vozač vozila iz
suprotnog smjera možda ima poteškoća sa sposobnošću vida, odnosno gledanjem.
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Gledanje iz
vozila

Kako treba gledati noću?
U vožnji noću najčešće dolazi do zasljepljivanja zbog svjetala
vozila koje dolazi u susret. Zasljepljenost je još veća kad je
cesta mokra, što još više smanjuje vidljivost. Tijekom vožnje
noću ne treba gledati u svjetla vozila koja dolaze u susret.
Pogled treba usmjeriti prema desnom rubu kolnika, rubnoj crti,
smanjiti brzinu vožnje i ako je potrebno zaustaviti vozilo u
svojoj prometnoj traci.

Pri mimoilaženju vozač ne uočava pješake ili bicikliste koji se
kreću uz desni rub kolnika. Predviđanje i očekivanje takve
situacije dovodi do pravodobnog uočavanja opasnosti i
sigurnog reagiranja.

Prilagodba
oka

Za vožnje noću treba posebno uzeti u obzir vrijeme
prilagodbe oka (adaptacija) na različite intenzitete svjetla.
Zbog povećanog umora vozač teže uočava i prepoznaje
prometnu situaciju. Može pogrešno procjenjivati situaciju i
donositi pogrešne odluke. Kada se osjete prvi znaci umora,
kao što je pospanost, zamorenost očiju ili zijevanje, na prvom
pogodnom mjestu treba zaustaviti vozilo, izići iz vozila, prošetati, osvježiti se ili, ako je potrebno, malo odspavati.
Kako se ponašati za vožnje noću?

Ponašanje za
vožnje noću

Glavni preduvjet za sigurnu vožnju je održavanje dobre
vidljivosti iz vozila. Treba voziti bliže središnjoj razdjelnoj crti
na kolniku, a izbjegavati vožnju uz desnu rubnu crtu kolnika,
ne ometati i ne zasljepljivati dugim svjetlima vozača vozila iz
suprotnog smjera, pratiti smjerokazne stupice pokraj ceste i
ponašati se u skladu sa značenjem prometnih znakova.
Pri zaustavljanju vozila, uvijek
treba ostaviti upaljena kratka
svjetla. U slučaju kvara na
vozilu treba uključiti sve
pokazivače smjera i postaviti
sigurnosni trokut što dalje od
vozila na vidnom mjestu i po
mogućnosti ga osvijetliti. Vozač
uvijek mora biti svjestan
okolnosti i mogućih opasnosti, voziti s predviđanjem moguće
opasnosti, s povećanim oprezom, prilagođenom brzinom
uvjetima vožnje na cesti i biti pripravan izbjeći moguće
opasnosti.
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Tijekom vožnje kroz naselje, ako nema vozila iz suprotnog
smjera, potrebno je povremeno koristiti duga svjetla kako bi
se što dalje ispred vozila povećala vidljivost i uočila moguća
opasnost.
Kako upotrebljavati svjetla?
Za osvjetljavanje ceste vozač motornog vozila u pravilu,
upotrebljava duga svjetla. Vožnja s dugim svjetlima ne smije
zasljepljivati vozača vozila koje se kreće ispred ili vozača
vozila iz suprotnog smjera.
Vozač je umjesto dugih dužan upotrebljavati kratka svjetla:
• prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje
prosudi da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozača vozila
koje mu dolazi u susret, kad vozač vozila tog vozila uključi
kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem
svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju, a uvijek na
udaljenosti manjoj od 200 m
• za vrijeme dok se kreće za drugim vozilom na takvoj
udaljenosti i u takvu položaju da dugim svjetlima svojeg
vozila zasljepljuje vozača vozila ispred sebe
• dok vozilom prolazi pokraj kolone ili povorke pješaka
• kad se kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj
plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge - u
susret plovilu, odnosno vozilu koje se kreće po tračnicama
• kad naiđe na stoku te ostale domaće ili divlje životinje.
Pri mimoilaženju treba upotrebljavati kratka svjetla da se ne
zasljepljuje vozač vozila iz
suprotnog smjera, bez obzira
na to o kakvom se vozilu radi.
U trenutku mimoilaženja, kada
se prođe vozilom pokraj vozila
iz suprotnog smjera, ponovno
treba upaliti duga svjetla, usmjeriti pogled uzduž desnog ruba
kolnika te obratiti pozornost na moguće kretanje pješaka.

Uporaba svjetala
za osvjetljavanje
ceste

Kratka svjetla

Uporaba svjetla
- pri mimoilaženju
- pri pretjecanju

Kada vozač vozila koje dolazi iz suprotnog smjera
naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu
svjetla smetaju, treba upotrijebiti kratka svjetla. Ako se vozi
zavojem, onda pravodobno dugim svjetlima treba osvijetliti
cestu, a nakon toga upotrijebiti kratka svjetla.
Uporaba svjetala pri pretjecanju
Kada se sustigne vozilo, moraju se upotrijebiti kratka svjetla,
kako se ne bi ometalo vozača tog vozila, odnosno vozača
vozila ispred.
Kada se započne pretjecanje i dođe usporedno s vozilom
koje se pretječe, treba upotrijebiti duga svjetla. To
omogućuje pravodobno uočavanje moguće opasnosti na
cesti.
Vozač vozila koje se pretječe treba pomoći vozaču vozila koji
pretječe da što brže i sigurnije obavi tu radnju. Treba voziti s
dugim svjetlima što je dulje moguće jer vozač vozila koje
pretječe ne vidi jasno naprijed s lijeve strane.
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Vožnja u zimskim uvjetima
Zimskim uvjetima na cesti smatraju se pojave kada je kolnik
prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme
zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim
vozilima koja nemaju zimsku opremu.

Zimski
uvjeti

zimska
oprema

prestanak
obvezne uporabe
zimske opreme

Ponašanje na
skliskom kolniku

U zimskim uvjetima slabije je prianjanje guma za kolnik.
Površina kolnika je, u pravilu, vrlo skliska. Put kočenja se
produljuje. Na cesti se nalaze dionice koje su različito skliske.
Ako je sredina kolnika očiščena a na rubu kolnika ima snijega
ili je poledica, kotači se pri kočenju različito ponašaju. Zbog
brze vožnje, naglog okretanja upravljača, naglog puštanja
papučice spojke ili naglog i intenzivnog kočenja lako dolazi
do zanošenja vozila.
Zato na skliskom kolniku vozač ne smije:
• naglo okretati upravljač
• naglo kočiti
• naglo puštati papučicu spojke
• naglo dodavati snagu motora (gas).
Kada prestanu prianjati gume za kolnik, dolazi do zanošenja
vozila. Kako če se vozilo tada ponašati, ovisi o tome koji su
kotači pogonski.

sklizak kolnik

Vozilo s pogonom na prednje kotače okretat če prednje
kotače u prazno ako je dodavanje gasa veče nego što
dopušta prianjanje, odnosno trenje. Posljedica toga može biti
da pri okretanju upravljača vozilo gubi sposobnost
upravljanja i nastavlja ravno naprijed.
Vozilo s pogonom na stražnje kotače gubi prianjanje s
podlogom, što može uzrokovati jedno ili više zanošenja u
smjeru vožnje.
Najbolja mjera pri zanošenju vozila je brzo pritisnuti papučicu
spojke i upravljati u smjeru zanošenja. Ne smije se
pretjerano okretati upravljač i pravodobno spretno treba
izbjeći povratno zanošenje.
Na skliskoj cesti put kočenja je dulji nego na suhoj. Ako se
naglo koči, a ne postoji ABS sustav, može doči do blokiranja
kotača. U tim uvjetima vozilo gubi sposobnost upravljanja,
što u rizičnoj situaciji može biti vrlo opasno. Sposobnost
upravljanja ponovno se postiže puštanjem kočnice i
zadržavanjem spojke. Rizik od zanošenja je veči, ali se ta
situacija može svladati ako se pritisne spojka. Kotači koji se
okreću bez kočenja ili pogonske snage imaju najbolje
prianjanje.
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Treba izbjegavati naglo mijenjanje stupnjeva prijenosa jakim
pokretima pri vožnji na nizbrdici i uzbrdici. Naglo mijenjanje
može uzrokovati neprianjanje guma za kolnik pri vožnji na
uzbrdici. Pri vožnji na nizbrdici može doči do zanošenja ili do
gubitka sposobnosti upravljanja.
Ako dođe do zanošenja vozila, potrebno je:
• prekinuti radnju zbog koje je došlo do zanošenja
• upravljač okretati u smjeru zanošenja
• pritisnuti spojku i maknuti nogu s papučice gasa
• ne kočiti dok se vozilo zanosi.
Ako dođe do klizanja vozila, dakle vozilo ide ravno naprijed,
potrebno je:
• prekinuti radnju zbog koje je došlo do klizanja
• pritisnuti spojku i maknuti nogu s gasa
• ne kočiti
• upravljač okretati samo toliko da vozilo ponovno krene u
željenom smjeru.
Vozilo s pogonom na četiri kotača ima bitno povećanu
prohodnost pri zimskim uvjetima na cesti i sigurnije se
ponaša u većini slučajeva.

Zanošenje
vozila

Klizanje
vozila

Vožnja po snijegu
Osnovni uvjet za sigurnu vožnju je zimska oprema vozila,
osobito zimske gume na svim kotačima vozila.
Pod zimskom opremom motornih i priključnih vozila
razumijevaju se zimske gume na svim kotačima ili ljetne
gume s najmanjom dubinom profila 4 mm i s lancima za
snijeg na pogonskim kotačima.
Koje su opasnosti u vožnji po snijegu?
• sklizak kolnik
• dulji put kočenja, a time i zaustavni put
• mogućnost zanošenja vozila
• ako pada snijeg, smanjuje se vidljivost a brisači slabije
brišu.

Zimska oprema

početak dijela ceste na
kojem se obavlja
čišćenje
snijega

Kako se ponašati za vožnje po snijegu?
Za vožnje po snijegu vozač mora biti svjestan uvjeta vožnje i
mogućih opasnosti koje mogu nastati u takvim uvjetima, a
ponašati se poštujući slijedeće:
-očistiti snijeg s vozila, imati čista sva stakla i ispravne
brisače
-poštivati značenje prometnih znakova
-mekano postupati s papučicom akceleratora, mekano
kočiti, mijenjati stupnjeve prijenosa i oprezno popuštati
papučicu spojke
-lagano i postupno okretati upravljač
-prilagoditi uvjetima na kolniku stupanj prijenosa i brzinu
vožnje
-voziti na povećanom razmaku od vozila ispred
-ne voziti po rubu kolnika ako nije očišćen, osim u
nepreglednim zavojima, prijevojima, na nepreglednim
mjestima, pri pretjecanju ili mimoilaženju

Ponašanje
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• ako je na cesti trag od drugih vozila, voziti po istim
tragovima i povećati oprez pri mijenjanju smjera vožnje, jer
naglo mijenjanje smjera dovodi do zanošenja vozila
• ako se tijekom vožnje ispod blatobrana nakupi toliko
snijega da se vozilom ne može sigurno upravljati, treba
zaustaviti vozilo i očistiti snijeg
• ako pada snijeg, a brisači ga ne mogu s vjetrobranskog
stakla očistiti, treba zaustaviti vozilo i očistiti vjetrobransko
staklo i brisače.
Po nizbrdici se ne smije voziti prebrzo. Prije nizbrdice se
treba pravodobno pripremiti. U odnosu na stanje guma, trba
prosuditi je li moguća sigurna vožnja ili je uputno staviti lance
za snijeg na pogonske kotače, promijeniti u niži stupanj
prijenosa i kočiti motorom te izbjegavati naglo kočenje, jer
može doći do zanošenja.

Označivanje
ceste

štapovi za snijeg

U zimskim uvjetima na cesti se
postavljaju štapovi koji označuju rub kolnika i naznačuju
pružanje ceste i cestovne građevine. Vozač mora voziti
površinom koja je označena štapovima. Rizik izlaska iz te
površine je izlijetanje s ceste i ostanak u snijegu. Pri vožnji
kroz planinsko područje vrijeme se brzo mijenja. Može puhati
jak vjetar koji stvara nanose snijega na cesti. Cesta u
kratkom vremenu može postati neprohodna. Treba računati s
takvim uvjetima i pripremiti se i za tu mogućnost, imati
dovoljno goriva u spremniku vozila, toplu odjeću, napitak i si.
Vožnja po poledici

poledica
Mjesto gdje se
može očekivati

Poledica nastupa iznenada, bez prethodnih upozorenja.
Vozač u takvim uvjetima treba predvidjeti i očekivati gdje se
može stvoriti poledica. Najprije se može očekivati:
• na mostovima, vijaduktima, nadvožnjacima i drugim
cestovnim građevinama
• na zaklonjenim dijelovima ceste, u šumi, u hladu, usjecima
• i drugim mjestima.
Kako se ponašati za vožnje po poledici?

Ponašanje

Posebnu pozornost treba usmjeriti na vožnju mjestima na
kojima se očekuje poledica. Prvi znak vožnje po poledici
predstavlja lagano okretanje upravljača. U takvim uvjetima
treba se ponašati poštujući sljedeće:

12- 12

Vožnja u posebnim uvjetima
• povećati oprez
• brzinu vožnje prilagoditi uvjetima na kolniku
• povećati razmak od vozila ispred
• upravljač okretati oprezno i postupno
• ne kočiti, a ako je potrebno, onda to činiti mekano i
minimalno
• pri polasku s mjesta mekano puštati spojku i dodavati gas
• pri vožnji uzbrdicom i nizbrdicom izbjegavati mijenjanje
stupnjeva prijenosa.
Za vožnju po poledici uputno je pripremiti se pravodobno,
imati potrebnu opremu, a osobito dobre zimske gume i voziti
sigurno. Dobar vozač može svladati zanošenje, a siguran
vozač nikada ne vozi tako da mu se vozilo zanese.

Ograničenje
brzine zbog po
led ice

Ograničenje prometa
Nadležna državna tijela mogu, na određenoj cesti ili dijelu
ceste, u određene dane ili u određenom vremenskom
razmaku, propisati zabranu ili ograničenje prometa svih ili
pojedinih vrsta vozila, ograničiti brzinu kretanja vozila, ako su
te zabrane ili ograničenja neophodni radi sprječavanja ili
uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu, ili ako to
zahtijevaju razlozi neometanog odvijanja prometa, odnosno
ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito
gust ili otežan.

Uvjeti
ograničenja
prometa

Naredba o
ograničenju
prometa

U pravilu, ograničenje prometa na pojedinim cestama primjenjuje se tijekom godine od
lipnja do rujna, subotom i nedjeljom, danima uoči blagdana RH i na posljednji dan
blagdana u određenom vremenu tijekom dana. Vozači vozila su obvezni poštivati zabranu
ili ograničenje prometa na cesti za koju se ta zabrana ili ograničenje odnosi.
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VOŽNJA MOTOCIKLOM
Značajke vožnje motociklom
Vožnja motociklom za mlade osobe je vrlo atraktivna,
posebno u ljetnom razdoblju. Motocikl je rekreacijsko
sredstvo, ali služi i za športske aktivnosti i natjecanja. Mnogi
mladi vozači svoje športske vještine, snagu i brzinu motocikla
pokušavaju pokazati na cestama, ali često takvi i slični
pokušaji završavaju tragično.
Prije vožnje motociklom potrebno je upoznati njegove
značajke, upoznati pravilno i propisno ponašanje, a i
neposredno prije uključivanja u promet provjeriti njegovu
tehničku ispravnost. To je prvi preduvjet za sigurnu vožnju
motociklom.
Tijekom vožnje motocikla održavanje ravnoteže i smjera
vožnje, predstavlja temeljni problem. Motocikl je vozilo na dva
kotača, i zbog toga uvijek postoji mogućnost pada. Pravilno
održavanje ravnoteže ovisi o poznavanju težišta motocikla te
sposobnosti i vještini vožnje vozača. Održavanje ravnoteže
na motociklu poseban je problem pri vožnji na skliskoj cesti
(prva kiša, kiša, ...) i pri naglom zaustavljanju. I tijekom vožnje
malim brzinama događaju se padovi, koji često završavaju s
teškim posljedicama. Pri naglim kočenjima ili udarima u vozilo
(zapreku) vozač se odvaja od motocikla i udara u zapreku ili
pada na cestu. Najčešće u takvoj situaciji donji dijelovi tijela
stradavaju od motocikla, a tijelo završava udarom glave, ruku i
gornjeg dijela tijela o zapreku ili cestu.
Prometni propisi
Vozači motocikla moraju poznavati i prometne propise koji se
odnose samo na vožnju motocikla.
Vozač motociklom mora upravljati na način kojim se ne
umanjuje njegova stabilnost i ne ometaju drugi sudionici u
prometu, a osobito se ne smiju skidati istodobno obje ruke s
upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili
gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili
ugrožavati druge sudionike u prometu.
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Ako se dva ili više motocikala kredu u skupini, dužni su se
kretati jedan iza drugog.
Vozač motocikla i osobe koje se prevoze na motociklu
moraju, za vrijeme vožnje u prometu na cesti, na glavi nositi
zaštitnu kacigu.
Na motociklu se smije prevoziti onoliko osoba koliko ima ugrađenih
sjedala, odnosno koliko je upisano u prometnoj dozvoli. Dijete
mlađe od 12 godina ne smije se prevoziti na motociklu.
Ako motocikl ima bočnu prikolicu u njoj se mogu prevoziti osobe.
Vozač motocikla ne smije prevoziti osobu koja je pod utjecajem
alkohola ili droga.
Na motociklu ne smije se prevoziti predmete šire od 50 cm sa svake
strane vozila.
Neispravni motocikl bez bočne prikolice zabranjeno je vuči drugim
vozilom.

Zaštitna oprema

zabrana pretjecanja
svih
motornih vozila,
osim
motocikla bez
prikolice
i mopeda
Prometni propisi

Zaštitna kaciga

Kaciga je najvažniji dio zaštitne opreme motociklista.
Nošenjem kacige vozač motocikla može spasiti svoj život. U
slučaju pada vozača s motocikla zbog povrede glave, umire
većina vozača. Više od polovice vozača bi preživjelo
prometnu nesreću da su nosili kacigu na glavi. Kaciga če u
velikom broju slučajeva ublažiti ili otkloniti štetne i smrtne
posljedice. Tijekom vožnje kaciga mora biti pravilno
postavljena na glavi i zakopčana.
Postoje dvije vrste kaciga, obične i integrirane kacige.
Obične kacige su lagane i dobro štite glavu, a zaštita je
smanjena kod udarca u lice. Integrirane kacige su zatvorene,
vrlo pouzdane i dobro štite glavu i lice. Tijekom vožnje
moraju biti zatvorene, a vizir spušten.
Posljedice nenošenja kacige mogu biti tragične (smrt, trajni
invaliditet, unakaženost i si.) i pri vožnji malim brzinama. U
slučaju pada s motocikla stradavanje je neminovno.
Nenošenje kacige na glavi tijekom vožnje predstavlja
prekršaj.

Obična kaciga
Integrirana
kaciga

Ostala zaštitna
oprema

Osim propisane zaštitne kacige,
poželjno je koristiti i ostalu zaštitnu
opremu:
• zaštitnu jaknu (po mogučnosti s
air bag sustavom) i kožne hlače
• kožne rukavice
• visoke cipele ili čizme
• sunčane naočale
• zaštitni pojas.
Uočljivost motocikla
Uočavanje i vidljivost motocikla i vozača na njemu dosta je slaba. Vozači motocikla
moraju biti svjesni da ih drugi vozači slabo uoča-
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vaju u prometu. Na udaljenosti većoj od 50 metara njihova
vidljivost je posve upitna. Slaba vidljivost motocikla i vozača
rezultat je njegove širine u odnosu na druga vozila. Često su
skriveni od drugih vozila, brzo se približavaju, voze slalom
između vozila i iznenada se pojavljuju u mrtvom kutu.
Motociklisti moraju biti svjesni toga, ali i da su ostali vozači
zbog toga opasni za njih.
Čimbenici rizika
Trenje

Različiti uvjeti na cesti utječu na održavanje stabilnosti pri
vožnji motocikla. Na motocikl pri vožnji po pravcu djeluje
vučna sila, sila trenja, sila mase motocikla i otpor zraka. Pri
vožnji zavojem na motocikl u težištu djeluje i centrifugalna
sila.
Trenje se ostvaruje između kolnika i guma motocikla, a veće je
što su kolnik i gume kvalitetniji. Na hrapavom kolniku trenje je
veće, nego na glatkoj površini. Mokar kolnik smanjuje trenje,
a što ovisi o razini vode na kolniku. Što je razina vode veća,
to je trenje manje. Pri velikim brzinama i većoj razini vode na
kolniku trenje se bitno smanjuje te nastaje vodeni klin.

Centrifugalna
sila

Pri vožnji kroz zavoj, stabilnost motocikla se bitno smanjuje i
u ovisnosti je o veličini djelovanja centrifugalne sile.
Povišenjem težišta motocikla (suvozač na motociklu, sjedenje
uspravno), njegova stabilnost se smanjuje. Ako je kolnik
sklizak često može doći do prokliza-vanja motocikla. Stoga
se pri vožnji kroz zavoj vozač motociklom mora nagnuti
prema središtu zavoja.
Upravljanje motociklom pod utjecajem alkohola nedopustivo
je, jer loše utječe na sigurnost. Sklonost riziku postaje sve
veća, a mogućnost rješavanja rizičnih situacija sve manja.
Povećava se rizik nastanka prometne nesreće.

Alkohol
Brzina vožnje

Vožnja noću

Brzina vožnje motocikla vrlo često nije prilagođena uvjetima
na cesti, vozačevim vještinama i sposobnostima, a niti ostalim
sudionicima u prometu. To osobito vrijedi za vozače s
nedostatnim iskustvom u vožnji motocikla. Zbog toga je vrlo
bitno procjenjivati prometnu situaciju, pravodobno uočiti
moguće opasnosti, procjenjivati mogućnosti, prilagođavati
brzinu i način vožnje uvjetima na cesti i osobnim
sposobnostima, vodeći računa o drugim sudionicima u
prometu.
Vožnja motocikla noću opasnija je od vožnje po danu, zbog
smanjene vidljivosti, nemogućnosti uočavanja oštećenja i
rupa na cesti, prisutnosti ostalih sudionika u prometu koji
zasljepljuju svjetlima ili se kreću cestom, a osobito kada je
mokar i sklizak kolnik.
Opasnosti pri vožnji motocikla

Opasnosti

Moguće opasnosti pri vožnji motocikla:
- narušeno zdravlje, jer vjetar rashlađuje tijelo strujanjem
zraka što može izazvati niz promjena na tijelu, a posljedice
mogu biti različite upale, bolne napetosti i ukočenja vrata,
leđa, kralježnice i zglobova
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- narušena stabilnost motocikla zbog skliskog kolnika, blata,
pijesak i kamenje na kolniku
- smanjena vidljivost pri vožnji noču, po kiši i magli
- jak bočni vjetar ugrožava stabilnost motocikla, pri čemu
može doči i do padanja ili prevrtanja motocikla
- stradavanje i ozljede vozača u tipičnim vrstama prometnih
nesreća u kojima sudjeluju.
Najčešće vrste prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači
motocikla su:
- nepoštivanje pravila propuštanje vozila, pri čemu u pravilu
nesreće koje su se dogodile završavaju teškim tjelesnim
ozljedama, invaliditetom ili smrću vozača
- nalet na vozilo ispred, jer vozilo ispred često iznenadno i
snažno koči, što najčešće završava naletom na vozilo, ako
se ne održava potreban razmak
- izlijetanje s ceste, zbog brzine neprilagođene uvjetima na
cesti, pogreške u vožnji, mogućnosti motocikla te zbog
pogreške ostalih sudionika u prometu.

Vrste prometnih
nesreća

Kočenje
Smanjivanje brzine vožnje i kočenje motocikla može biti
postupno i naglo, a postiže se:
- uporabom samo prednje kočnice
- uporabom samo stražnje kočnice
- uporabom prednje i stražnje kočnice.

Duljina puta
kočenja

U vožnji motocikla konstantnom brzinom, ukupna masa je
pravilno raspoređena i približno polovica težine opterećuje
prednji, a polovica stražnji kotač. Prilikom kočenja motocikla
dolazi do naglog pomicanja težišta prema naprijed. To se
očituje u prebacivanju približno dvije trećine težine na prednji
dio motocikla. Kod naglog i snažnog kočenja taj odnos je još
više izražen, kada se većina težine prebacuje na prednji dio
motocikla.
Temeljem toga može se zaključiti kako je stražnjom
(nožnom) kočnicom potrebno daleko manje kočiti, što
predstavlja čestu pogrešku vozača motocikla s nedostatnim
iskustvom, a posljedica je gubljenje stabilnosti. Tijekom
kočenja većina sile kočenja treba se ostvariti pritiskom na
prednju kočnicu motocikla.
Uporaba pojedine kočnice
Pri kočenju samo prednjom kočnicom, treba ispružiti prste
preko ručice kočnice a dlanom se osloniti na ručicu gasa.
Nakon toga, ne mijenjajući položaj, na ručici kočnice ostaviti
samo srednji prst i kažiprst. To je pravilan položaj kočenja
prednjom kočnicom. Pri tome pritisak na ručicu mora biti
postupan. Prebacivanjem težine na prednji kraj, motocikl se
priprema za maksimalno kočenje. U protivnom, naglo
pritiskanje kočnice dovodi do pada. Put kočenja u odnosu na
kočenje stražnjom kočnicom, kraći je.

Kočenje
prednjom
kočnicom
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Ukoliko zablokira prednji kotač, odmah treba otpustiti pritisak
na prednju kočnicu. Pogrešno je i opasno ako se dovoljno
brzo ne pusti prednja kočnica. Pravodobno otpuštanje
pritiska na ručicu kočnice trenutno če odblokirati kotač i neče
doči do pada.
Kočenje
stražnjom
kočnicom

Pri kočenju samo stražnjom kočnicom težište vozača prenosi
se prema nazad. Postoji mogućnost blokiranja stražnjeg
kotača, te proklizavanja i zanošenja motocikla. Put kočenja je
dulji.
Ukoliko zablokira stražnji kotač u trenutku kada se poravna s
prednjim, treba otpustiti stražnju kočnicu i očekivati "trzaj"
motocikla ili zakretanjem upravljača u smjeru proklizavanja
vratiti stražnji kotač u ravninu s prednjim i otpustiti stražnju
kočnicu.
Pri kočenju prednjom i stražnjom kočnicom, djeluje se
sinkronizirano na oba kotača. Motocikl je puno stabilniji. Put
kočenja je najkraći.

Kočenje
prednjom i
stražnjom
kočnicom

U pravilu potrebno je kočiti s obje kočnice, s time što stražnju
kočnicu treba koristiti slabijim intenzitetom nego prednju.
Zato je potrebno dobro uvježbati tehniku kočenja, kako bi se
dobio osjećaj za pravilnu uporabu prednje i stražnje kočnice.
Veća brzina - jače kočiti prednjom, a slabije stražnjom
kočnicom. Manja brzina - slabije kočiti prednjom, a jače
stražnjom kočnicom.
Motocikl u funkciji sigurnosti prometa
Motocikl se mora prije vožnje pripremiti tako da bude tehnički
ispravan za vožnju.
Glavni dijelovi
motocikla su: okvir s prijenosnim
mehanizmima, motor i uređaji, upravljač, kotači, kočnice i
sjedala.
Motor
Prema radnom obujmu motora, motocikli se dijele:
3
• na lake, do 125 cm
3
• na srednje, od 125 do 500 cm
3
• na teške, više od 500 cm .
Motori na motociklu najčešće su:
• jednocilindrični, dvocilindrični ili s više cilindara
• dvotaktni ili četverotaktni
• hlađeni zrakom ili tekućinom.
Paljenje motora može biti baterijsko ili elektronsko, a
startanje mehaničko ili električno.
Mjenjač
Motocikli mogu imati mehanički ili automatski mjenjač.
Mehanički mjenjač može imati četiri ili pet stupnjeva
prijenosa (brzina). Komanda mjenjača je najčešće nožna, a
može biti i ručna. Smještena je u pravilu s lijeve strane
motocikla, a kod nekih motocikala i s desne.
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Upravljač
Upravljač služi za upravljanje motociklom, zaokretanjem u
lijevu ili desnu stranu, a drži se s obje ruke. Na upravljaču su
smještene ručne komande i instrument ploča. S lijeve strane
upravljača nalazi se ručica spojke, a s desne strane ručica
kočnice i akceleratora (gasa). Vozač na motociklu mora
zauzeti jahači položaj, zbog održavanja ravnoteže, lakšeg
pokretanja tijela, ruku i nogu pri upravljanju motociklom.
Gornji dio tijela treba biti ravan i povijen prema naprijed.
Ruke na upravljaču blago savijene u laktovima, noge
oslonjene na nožne oslonce, a koljena skupljena uz spremnik
goriva.
Na instrument ploči smješteni su kontrolni uređaji i
žaruljice:
- brzinomjer s putomjerom
- žaruljica za pokazivače smjera
- žaruljica za dugo i kratko svjetlo
- žaruljica za položaj mjenjača (neutralan položaj Svjetlosno-signalni uređaji
Na prednjoj strani motocikl
ima:
- dugo i kratko svjetlo
- pokazivače smjera.

Kontrolni
uređaji
žaruljice

Na stražnjoj strani motocikl
ima:
- pozicijsko svjetlo
- stop svjetlo
- pokazivače smjera
- svjetlo za osvjetljenje
registarske pločice
- katadiopter.

Svjetlosno-signalni
uređaji

Kočnice
Motocikl ima nožnu i ručnu
kočnicu koje djeluju kao dva
neovisna kočiona sustava s
posebnim uređajima za aktiviranje
na prednji i na stražnji kotač.
Ručna kočnica koja se nalazi na
desnoj strani upravljača aktivira se
desnom rukom i djeluje na prednji
kotač. Nožna kočnica nalazi se na
desnom
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Ručna kočnica
Nožna kočnica

donjem dijelu motocikla a aktivira se desnom nogom.
Kočnice mogu biti disk ili bubanj (na prednjem kotaču disk, a
na stražnjem bubanj ili disk na prednjem i na stražnjem
kotaču kod motocikla s večom snagom motora.
Vožnja motocikla
Za vožnje motociklom vozač na njemu jaše, a upravlja
pomoću upravljača i položajem vlastitog tijela. To posebno
dolazi do izražaju u vožnji zavojima. Za vožnje težište vozača
mora se podudarati s težištem motocikla, jer na takav način
vozač i motocikl čine jedinstvenu cjelinu.

Vožnja
zavojem

Kod ulaska u zavoj ili pri skretanju mijenja se položaj težišta,
pri čemu se pomakom tijela vozača (naginjanjem ulijevo ili
udesno) uspostavlja ravnoteža i stabilnost.
U zavojima voziti s posebnim oprezom i voditi računa o
ravnoteži i stabilnosti motocikla, zbog djelovanja
centrifugalne sile. Svladavanje zavoja obavlja se naginjanjem
za odgovarajući kut prema centru zavoja, veča brzina, manji
polumjer zavoja - veči nagib tijela i motocikla. Svladavanjem
zavoja bez naginjanja, može doči do izlijetanja i prevrtanja
motocikla zbog djelovanja centrifugalne sile. Obvezno prije
ulaska u zavoj prilagoditi brzinu vožnje, s obzirom na
polumjer zavoja i stanje kolnika. U zavoju treba izbjegavati
kočenje, jer može doči do proklizavanja motocikla i pada.
Zbog toga treba kočiti na ravnom dijelu prije ulaska u zavoj.

Suvozač na
motociklu

Vožnja motocikla sa suvozačem može biti iznimno opasna,
jer suvozačevo ponašanje bitno utječe na sigurnost vožnje.
Suvozač se mora ponašati u skladu sa sigurnosnim pravilima
tijekom vožnje. Svojim tijelom mora biti što bliže vozaču.
Može ga držati oko struka ili za rukohvat, a noge mu moraju
biti oslonjene na nožne oslonce, dok koljena mora priljubiti uz
motocikl. Takvim položajem suvozača stvara se osjećaj
"jednog tijela". Suvozač mora pratiti vozača u zavoju, što je
bitno za održavanje ravnoteže i sigurnost vožnje. Tijekom
vožnje suvozač se ne smije micati, ne smije sjediti bočno na
sjedalu, na prtljažniku ni činiti nagle pokrete. U protivnom,
odmaže vozaču i može narušavati stabilnost motocikla i
sigurnost vožnje.

Nepovoljni vremenski uvjeti
Za vožnje motociklom vozač mora biti posebno oprezan ako su nepovoljni vremenski
uvjeti, tj. ako pada prva kiša, kiša, ako je kolnik mokar i si.
U takvim nepovoljnim vremenskim uvjetima najbolje da vozač motociklom niti ne
započinje vožnju.
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