
СТАТИСТИКА 
 
За последњих пет година у Србији је у 
саобраћајним незгодама погинуло више од 1.200 
пешака. Према подацима Агенције за безбедност 
саобраћаја прошлегодине број настрадалих пешака 
порастао је чак за петину.  
 
Само од 2006. до 2010. године страдало је 996 
пешака, а више од 14.000 је тешко или лако 
повређено. Према извештајима Уједињених нација 
и Светске здравствене организације, Србија спада у 
ред земаља са високом стопом страдања пешака у 
саобраћају. Подаци УН и СЗО показали су да 
рањиви учесници саобраћаја, попут пешака, у 
Србији и другим ниже и средње развијеним 
земљама, пуно више страдају у односу на остале 
учеснике у саобраћају, него што је то случај у 
високо развијеним државама. 
 

 
 

Највећа опасност, каже статистика, прети пешацима 
старијим од 65 година и они чине више од 40 одсто 
погинулих. Одговорност за тако суморну слику 
безбедности пешаци деле са возачима, али и са 
локалним самоуправама. 

СТАТИСТИКА 
 
Tреба нагласити да и  сами пешаци сносе велики 
део одговорности за сопствену угроженост у 
саобраћају. Они најчешће изазивају несреће када 
прелазе улицу ван пашачког прелаза или тамо где 
их возачи не очекују. Велики ризик је и прелазак 
коловоза са више трака у истом смеру, као и 
прелазак улице иза аутобуса на стајалишту. У 
Србији још није реткост да улице немају тротоаре, 
да нису осветљене, често недостају банкине а 
сигнализација је лоша. Проблем представља и 
недостатак паркинга због чега се много возача 
непрописно паркира што отежава кретање пешака. 
 
 

 
 

У 2011. години 143 пешака изгубила су живот у Србији, 
а у првих 10 месеци 2012. године страдало је њих 117. 
Број повређених пешака у 2011. години је био 2.222, док 
их је у првих десет месеци 2012. било 1.880. Овако 
велики број повређених и погинулих пешака је 
недопустив, а алармантна је чињеница да они страдају 
чак и на пешачким прелазима, који треба да буду 
максимално безбедна места за њихово кретање 
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Ђаци саобраћајне школе вас подсећају 
 на неке од дужности пешака у саобраћају 

(Закон о безбедности саобраћаја на путевима) 
 

 Уколико се пешак креће по коловозу на путу ван 
насеља или на путу који нема тротоар или другу 
површину намењену за кретање пешака, мора да се 
креће што ближе левој ивици коловоза у смеру кретања, 
на начин којим не омета нити спречава саобраћај возила, 
у ширини највише до једног метра од ивице коловоза. 

 Када се крећу коловозом пешаци су дужни да се 
крећу један за другим, осим лица које води дете млађе од 
седам година старости. 
 

 
 

 Пешак може да се креће и уз десну ивицу 
коловоза само када је такво кретање за њега безбедније 
(непрегледна кривина, провалија, усек, одрон и сл). 

 Пешак који гура ручна колица, бицикл, бицикл 
са мотором или мотоцикл, особе са инвалидитетом које 
се крећу у инвалидским колицима, морају се кретати уз 
десну ивицу коловоза у смеру кретања. 

 На путу који има тротоар или другу површину 
намењену за кретање пешака, односно површину поред 
коловоза погодну за кретање пешака, пешак је дужан да 
се креће тим површинама. 
 

 

 Ради обилажења неке препреке на тротоару, 
пешак је дужан да, пре ступања на коловоз, обрати 
пажњу на удаљеност и брзину кретања возила које му се 
приближава и да се претходно увери да ступањем на 
коловоз не угрожава безбедност саобраћаја. 

 Колона пешака која се коловозом креће под 
контролом водича (организована колона пешака) мора се 
кретати уз десну ивицу коловоза у смеру кретања. 

 Приликом кретања ноћу и у условима смањене 
видљивости пешаци који се крећу по коловозу у 
организованој колони(под контролом водича), осим 
погребних или одобрених поворки, војних или 
полицијских јединица, дужни су да носе светлоодбојни 
прслук или напред држе упаљено најмање једно бело или 
жуто светло, а на задњој страни светло црвене боје.  
 

 
 

 Пешак је дужан да преко коловоза и 
бициклистичке стазе прелази пажљиво и најкраћим 
путем, након што се увери да то може да учини на 
безбедан начин. Приликом преласка преко коловоза 
пешак не сме да употребљава мобилни телефон нити да 
користи слушалице на ушима. 
 

 

 На путу са пешачким прелазом или посебно 
изграђеним прелазом, односно пролазом за пешаке, 
пешак је дужан да се при прелажењу пута креће тим 
прелазом, односно пролазом, ако они нису од њега 
удаљени више од 100 метара. 

 Ако је пешачки прелаз удаљенији више од 100 
метара од места где пешак намерава да пређе преко 
коловоза, пешак сме на том месту да пређе али пажљиво, 
тако да не омета саобраћај возила и најкраћим путем. 

 Када започне прелажење коловоза, пешак има 
првенство у односу на возила. 
 

 
 

 На пешачком прелазу, на коме је саобраћај 
пешака регулисан светлосним саобраћајним знацима, 
пешак је дужан да поступа у складу са тим знацима. 

 На пешачком прелазу, на коме је саобраћај 
пешака регулисан знацима које даје полицијски 
службеник, пешаци могу да прелазе коловоз само кад је 
датим знаком дозвољен прелаз. 

 На пешачком прелазу, на коме саобраћај није 
регулисан светлосним саобраћајним знацима ни 
знацима које даје полицијски службеник, пешак је 
дужан да се пре ступања на пешачки прелаз, претходно 
увери да може да пређе на безбедан начин, тако да 
ступањем на коловоз не угрожава безбедност 
саобраћаја. 

 Пешак не сме ступити ни кретати се по 
коловозу аутопута или мотопута. 
 

 
 


