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Zakon o sigurnosti prometa na cestama (ZoSPC)
(NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14.)

Značenje pojmova iz ZoSPC-a o cesti, vozilu te pješacima i
njihovim prometnim površinama

ČIMBENICI PROMETA

 CESTA je svaka javna cesta, ulice u naselju i nerazvrstane 
ceste na kojima se obavlja promet.

 VOZILO je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za 
kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, 
prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s 
invaliditetom ili starije osobe, ako se pri tom ne kreću 
brzinom većom od brzine čovječjeg hoda.

 SUDIONIK U PROMETU je osoba koja na bilo koji način 
sudjeluje u prometu na cesti.
PJEŠAK je osoba koja sudjeluje u prometu, a nije vozač niti 
putnik u vozilu ili na vozilu.
VOZAČ je osoba koja na cesti upravlja vozilom.



Pješačke prometne površine
 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.

 OBILJEŽENI PJEŠAČKI PRIJELAZ je dio kolničke površine 
namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika, obilježen 
oznakama na kolniku i prometnim znakovima obavijesti.

 ZONA SMIRENOG PROMETA je područje u naselju obilježeno 
propisanim prometnim znakom, u kojem se vozila ne smiju kretati 
brzinom većom od brzine hoda pješaka i u kojem je dječja igra 
svugdje dopuštena.

 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 prometa. 

 PJEŠAČKA STAZA označuje posebno izgrađenu pješačku stazu 
kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim 
sudionicima u prometu.

 PJEŠAČKA ZONA je uređena prometna površina u prvom redu 
namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj nije dozvoljeno kretanje 
motornih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom.



Prometni znakovi, oznake, svjetla i znaci policijskog 
službenika koji se odnose na pješake



Društvene i osobne obveze u sustavu prometa
 Državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe te 
sudionici u prometu dužni su, u postupanju prema 
odredbama ovoga Zakona, voditi računa o 
sigurnosti, razvijati solidarnost, humane i etičke 
odnose među sudionicima u prometu na cestama, 
štiti zdravlje i život drugih osoba, osobito djece, 
osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih osoba i 
brinuti se o zaštiti životnog okoliša.

 Ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja 
dužno je u odgojno – obrazovne programe, 
počevši od predškolskih ustanova, uvrstiti sadržaje 
primjerene uzrastu, koji imaju za cilj 
osposobljavanje za sigurno sudjelovanje u 
prometu te promicanje i podizanje razine 
prometne kulture.



Odgovornost za prometnu edukaciju djece

 Samo - KONSTRUKTIVNIM
- KREATIVNIM
- KONTINUIRANIM i KONTROLIRANIM

poučavanjem, mobilizacijskim angažiranjem 
odgojno – obrazovnih institucija, državnih 
tijela, obitelji i veoma mnogo drugih stručnih 
organizacija i civilnih udruga te pojedinaca,
može se osigurati PROVEDBA i 
ODGOVORNOST za sveukupnu prometnu 
edukaciju stanovništva, od vrtića do 
autoškola, pa sve do staračkih domova –
kraja života!



 Takvom, PROGRAMSKI UTEMELJENOM,
 PLANSKI CILJANOM i 
 PRIMJERENOM EDUKACIJOM,
(koja kod nas deklaratorno postoji), danas i u perspektivi 
možemo očekivati nove generacije pješaka i vozača koji će 
biti stvarno odgovorni i postupati po prometnim propisima i 
sigurnosnim pravilima.

 Ta se edukacija oduvijek, pa i danas, proglašavala 
Zakonom javnim interesom društva, odnosno – općim 
društvenim interesom.

 Više nego ikada, prometna edukacija potrebna je i danas, 
jer živjeti zdravi život i izgubiti ga zbog NEZNANJA, 
nepažnje, lakomislenosti, ljudske bahatosti, pohlepnosti i 
pokvarenosti,

TRAGIČAN JE CIVILIZACIJSKI  I  
 



Kretanje pješaka i prijelaz preko kolnika

 Na kolniku je zabranjeno igranje, vožnja dječjim 
biciklom, romobilom i koturaljkama, kao i 
sanjkanje, skijanje i sl.

 Pješak se mora kretati nogostupom ili drugom 
površinom određenom za kretanje pješaka, 
odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za 
kretanje pješaka.



 Ako je pješak primoran kretati se kolnikom, mora
se kretati što bliže rubu kolnika na način kojim ne 
ometa i sprečava promet vozila. 

 Pješak koji se kreće kolnikom na javnoj cesti 
izvan naselja dužan je kretati se uz lijevi rub 
kolnika u smjeru kretanja (Iznimno, uz desni rub 
kolnika).



 Pješak, koji se kreće kolnikom, dužan je noću, a i 
danju u slučaju smanjene vidljivosti, biti označen 
nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom 
materijom.

 Pješak je dužan preko kolnika, biciklističke staze 
ili trake prelaziti pažljivo i najkraćim putem 
nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to 
može učiniti na siguran način.



Prijevoz putnika i djece motornim vozilima
 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.
Iznimno, sigurnosni pojas ne moraju koristiti osobe 
koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne 
mogu koristiti pojas.

 Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim 
sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za 
prijevoz tereta u kojima su ugrađeni sigurnosni 
pojasevi ne smije u takvim motornim vozilima prevoziti 
djecu nižu od 150 centimetara ako nisu smještena u 
posebnoj sigurnosnoj sjedalici/postolju koja su za 
vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili 
posebnim kopčama u vozilu i suprotno načinu koji je 
odredio proizvođač posebne sigurnosne sjedalice.



 Vozač motornog vozila koje osim sjedala za vozača ima još 
najviše 8 sjedala i u kojem su ugrađeni sigurnosni pojasevi 
smije na sjedalima koja nisu prednja prevoziti djecu nižu od 
150 cm, a visoku barem 135 cm, koja nisu smještena u 
sigurnosnoj sjedalici/postolju, ukoliko su ona pravilno 
vezana sigurnosnim pojasom za odrasle osobe.

 Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala 
za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za prijevoz 
tereta u koja nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smije u 
takvim vozilima prevoziti djecu mlađu od tri godine, a djeca 
stara tri godine i više, a niža od 150 cm ne smiju se 
smjestiti na prednje sjedalo.



 Vozač motornog vozila NE smije prevoziti dijete 
smješteno u sigurnosnoj sjedalici okrenutoj 
suprotno od smjera vožnje na putničkom sjedalu 
zaštićenom prednjim zračnim jastukom, ako 
zračni jastuk nije deaktiviran, čak i u slučajevima 
kada se zračni jastuk automatski isključuje.



Djeca kao vozači dječjeg bicikla 
i bicikla u prometu

 Djeca s navršenih 9 godina koja su u školama 
osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je 
izdana potvrda, smiju samostalno upravljati 
biciklom na cesti, a druga djeca s navršenih 9
godina samo u pratnji osobe koja je navršila 16 
godina. 

 Program osposobljavanja za vožnju biciklom, 
program biciklističkog ispita i obrazac potvrde 
propisuje ministar nadležan za poslove 
obrazovanja.



 Odgajatelj ili nastavnik koji vodi djecu u 
organiziranoj povorci može propisanim znakom 
rukom zaustaviti promet vozila radi osiguranja 
prijelaza djece preko kolnika.

 Na dijelu ceste po kojem se kreću djeca, osobe s 
invaliditetom, starije i nemoćne osobe ili su 
postavljeni prometni znakovi o sudjelovanju tih 
osoba u prometu, vozač je dužan voziti s 
osobitim oprezom, takvom brzinom da vozilo 
može pravodobno zaustaviti u slučaju potrebe.



 Opseg i struktura programskih sadržaja u funkciji stjecanja 
znanja i sigurnosnih navika predškolske djece

 Psihološka i emocionalna zrelost bitni su čimbenici postupanja i 
ponašanja u prometu

 Roditeljska briga za sigurnost predškolskog djeteta

 Prometna vježbališta za djecu (asfaltirane površine s osnovnim 
prometnim elementima)

 Stručno usavršavanje u predškolskim ustanovama

 Cjeloživotno učenje



 Osigurati  potrebnu suvremenu stručnu literaturu  za 
kvalitetniju provedbu programa

 Vrsta i kvaliteta nastavnih sredstava i pomagala kao bitan 
uvjet stjecanja znanja, vještina i navika djece (knjižica 
“Djeca u prometu kao pješaci i putnici”, bojanka, igre 
pamćenja, slagalice, samoljepljive sličice, karte, društvena 
igra “Od kuće do vrtića” i dr.



ZAHVALJUJEM NA 
PAŽNJI!
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