
ČETIRI POKAZIVAČA SMJERA    

 

 
KRETANJE 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. 
 
ZNATNIJE SMANJENJE BRZINE 
Vozač koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila ili ga zaustaviti, 
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, a i te 
vozače o svojoj namjeri, uz obvezu upozoriti i uključivanjem stop svjetla, svih 
pokazivača smjera ili davanjem odgovarajućeg znaka rukom. 
 
BRZINA MANJA OD ½ NAJVEĆE DOPUŠTENE  
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 koja je manja od najveće dopuštene brzine na cesti, ili dijelu ceste 
po kojoj se kreće, ili manja od brzine prometnog toka vozila u prometu na tom 
dijelu ceste, nakupi kolona vozila koja ga ne mogu sigurno preteći, vozilo se 
mora na prvom pogodnom mjestu isključiti iz prometa i propustiti kolonu vozila 
iza sebe. 
Kada je brzina kretanja vozila u navedenom slučaju manja od polovice najveće 
dozvoljene brzine na cesti ili dijelu ceste, vozač takvog vozila mora uključiti sve 
pokazivače smjera, osim kada koristi žuto rotacijsko svjetlo. 
 
ZABRANJENO PARKIRANJE I ZAUSTAVLJANJE 
Kad je bio prisiljen svoje vozilo zaustaviti na mjestu ili dijelu ceste gdje je 
zabranjeno parkiranje i zaustavljanje.  

 
ZAUSTAVLJANJE NA KOLNIKU 
Kad je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvom mjestu ili u takvim vremenskim 
prilikama da ga vozači vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teško mogu 
pravodobno uočiti. 
 
AUTOCESTA, BRZA CESTA I CESTA NAMIJENJENA ISKLJUČIVO ZA 
PROMET MOTORNIH VOZILA 
Kada je vozilo zaustavljeno na kolniku: autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj 
isključivo za promet motornih vozila. 

 

 


