
11. POSTUPAK U SLUČAJU 
PROMETNE NESREĆE 



1.Koji su najčešći uzroci događanja 
prometnih nesreća? 

              nedostatno vozačko iskustvo 
 
              vožnja neprilagođenom brzinom 
 
              vožnja pod utjecajem alkohola i droge 
 
              vožnja brzinom prilagođenom uvjetima vožnje 

 X 

 X 

 X 



2.Koji su najčešći uzroci događanja 
prometnih nesreća? 

        nepoštivanje prometnih propisa 
 
        neodgovorno ponašanje 
 
        vožnja brzinom prilagođenom uvjetima vožnje 

 X 

 X 



3.Kako ćete postupiti kada naiđete na 
prometnu nesreću u kojoj ima ozlijeđenih 

osoba? 
 

 

                      pomoći ćete nastradalima u nesreći 

 

                      poduzeti sve mjere da se otklone nove 

                      opasnosti 

 

                      o nesreći ćete obavijestiti policiju 

 

                      brzo ćete napustiti mjesto nesreće 

 X 

 X 

 X 



4.Što je prometna nesreća? 

           događaj na cesti u kojemu je sudjelovalo najmanje jedno 

           vozilo u pokretu 
 
           događaj na cesti u kojemu je najmanje jedna osoba  
           ozlijeđena ili poginula 
 
           događaj na nerazvrstanoj cesti u kojemu je radno vozilo  
           sletjelo s ceste 
 
           događaj na cesti u kojemu je izazvana materijalna šteta 

 X 

 X 

 X 



5.Što je vozač dužan učiniti kad naiđe na 
mjesto prometne nesreće u kojoj ima 

ozlijeđenih osoba? 

 

 

              dužan je ukazati pomoć stradalima 

 

              dužan je nastaviti vožnju bez zaustavljanja 

 

              dužan je odmah obići mjesto prometne nesreće 

 X 



6.Kako treba postupiti sudionik u 
prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio 

život ili je ozlijeđen ili je nastala veća 
materijalna šteta?  

 

                       dužan je ostati na mjestu nesreće,s time 

                       što se može privremeno udaljiti 

 

                       dužan je poduzeti sve što je u njegovoj  

                       moći da se otklone nove opasnosti 

 

                       dužan je odmah napustiti mjesto  

                       prometne nesreće 

 X 

 X 



7.U kojim slučajevima se sudionik u prometnoj 
nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je 

ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta 
može privremeno udaljiti? 

 

 

 

             samo radi pružanja pomoći osobama 

             ozlijeđenim u prometnoj nesreći 

 

             radi obavješćivanja policije o prometnoj nesreći 

 

             samo radi obavješćivanja vatrogasne službe 

 

             ako mu je samome potrebna liječnička pomoć 

 X 

 X 

 X 



8.Čime se obilježava mjesto prometne 
nesreće? 

                       sigurnosnim trokutom 
 
                       crvenom tkaninom 
 
                       crvenom pločom dimenzija 50 x 50 cm 

 X 



9.Na kojoj se propisanoj udaljenosti od 
mjesta prometne nesreće postavlja 

sigurnosni trokut na cesti izvan naselja? 

 

 

                        prema procjeni vozača 

 

                        najmanje 150 metara 

 

                        najmanje 100 metara  X 



10.Mora li vozač koji naiđe na mjesto 
prometne nesreće prevesti ozlijeđenu 
osobu na zahtjev ovlaštene osobe do 

najbliže zdravstvene ustanove? 
 

 

 

 

                  mora 

 

                  ne mora ako osoba krvari 

 

                  ne mora ako je osoba pod utjecajem alkohola 

 X 



11.Što vozači sudionici prometne nesreće u 
kojoj je nastala materijalna šteta,u kojoj ima 

ozlijeđenih ili poginulih osoba ne smiju uzimati 
neposredno nakon što se dogodila prometna 

nesreća? 

 

 

 

 

                 alkoholna pića i opojne droge 

 

                 lijekove koji se ne smiju upotrebljavati prije ili 

                 za vrijeme vožnje 

 

                 vodu i bezalkoholna pića 

 X 

 X 



12.Što su dužni učiniti vozači sudionici 
prometne nesreće u kojoj je nastala 
manja materijalna šteta na vozilima?  

 

                  ako je to moguće,odmah ukloniti vozila s 

                  kolnika 

 

                  omogućiti nesmetano odvijanje prometa 

 

                  popuniti i potpisati Europsko izvješće o 

                  nesreći ili na drugi način razmijeniti podatke 

 X 

 X 

 X 



13.Kako ćete postupiti tijekom vožnje 
u situaciji kao na slici? 

              na potrebnom razmaku zaustaviti vozilo 
 
              uključiti sve pokazivače smjera 
 
              odmah obavijestiti vatrogasnu službu 

 X 

 X 


