
Pješak se u pravilu ne smije kretati i zadržavati na 
kolniku. Ako se pješak kreće kolnikom, on se mora 
kretati što bliže ivici kolnika i to veoma pažljivo i 
na način kojim se ne ometa ili ne sprječava promet 
vozila. Novčanom kaznom u iznosu od 40,00 KM 
kaznit će se za prekršaj: pješak koji se nepotreb-
no zadržava na kolniku na način kojim se ometa ili 
sprječava promet vozila.

BITNI PROMETNI ZNAKOVI

Zabrana prometa
za pješake

Pješaci na cesti

Obilježeni pješački
prijelaz

Podzemni ili nadzemni
pješački prolaz

Djeca na cesti Razdvojena staza za
pješake i bicikliste

SAVJETI ZA PJEŠAKE

     - Na cesti koja ima obilježeni pješački prijelaz, 
dužni ste kolnik prijeći preko pješačkog prijelaza, 
   
     - Kolnik možete prijeći i izvan obilježenog pješačkog 
prijelaza ako je udaljen više od 100 metara,
   
     - Preko kolnika i biciklističke staze ili trake prelaziti 
morate pažljivo i najkraćim putem, nakon što se prije 
stupanja na kolnik uvjerite da to možete učiniti na 
siguran način,
 
     - Obavezni ste se kretati nogostupom ili drugom 
površinom određenom za kretanje pješaka, 
koristit podzemne ili nadzemne pješačke prolaze,

     - Prilikom kretanja kolnikom, trebate noću, a i danju 
u slučaju smanjene vidljivosti nositi svijetlu odjeću ili 
odjeću sa reflektirajućom materijom, 

     - Cestu prelazimo brzo i bez nepotrebnog
zaustavljanja, 

  - U naseljenom mjestu dužni ste se kretati što 
bliže rubu kolnika na način kojim se ne ometa i 
sprečava promet vozila, dok ste se izvan naselja 
dužni kretati uz lijevi rub kolnika u smjeru kreta-
nja, osim ako drugačije za vas nije sigurnije (ne-
pregledan zavoj, ponor, usjek, zasjek, odron i sl.).
 

Imajte na umu da nepoštivanjem prometnih 
propisa ne ugrožavate samo sebe već i sve druge 

sudionike u prometu!
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Pješak je osoba koja sudjeluje u prometu, a ne 
upravlja vozilom, osoba koja vlastitom snagom 
gura ili vuče vozilo, ručna kolica, dječje prijevozno 
sredstvo, bicikl moped ili pokretna kolica za 
nemoćne osobe, osobe u pokretnoj stolici za 
nemoćne osobe koju pokreće vlastitom snagom 
ili snagom motora, ako se pri tome kreće brzinom 
čovječjeg hoda, kao i osoba koja klizi klizaljka-
ma, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama;

USPOSTAVITE VIZUALNI KONTAK S VOZAČEM

KREĆITE SE DESNOM STRANOM 
NOGOSTUPA I OBILJEŽENOG

PJEŠAČKOG PRIJELAZA

PREKO KOLNIKA KREĆITE SE PAŽLJIVO
I NAJKRAĆIM PUTEM

NA JAVNOJ CESTI IZVAN NASELJA KREĆITE SE
UZ LIJEVI RUB KOLNIKA U SMJERU KRETANJA

VOZAČI: KADA SE PRIBLIŽAVATE PJEŠAČKOM PRIJELAZU, 
A POSEBNO KOD SKRETANJA VOZITE PRIKLADNOM

BRZINOM KAKO BI SE MOGLI PRAVOVREMENO 
ZAUSTAVITI I PROPUSTITI PJEŠAKE

KORIŠTENJEM MOBITELA I SLUŠALICA
UGROŽAVATE SIGURNOST SEBE I DRUGIH

SUDIONIKA U PROMETU
NE PRELAZITE NA CRVENO SVJETLO!

KREĆITE SE NOGOSTUPOM


