
PRIJEVOZ DJECE U AUTOMOBILIMA 

Hrvatski autoklub, 21.02.2013. 

Konferencija za medije “Prijevoz djece u automobilima” 



PRIJEVOZ DJECE U AUTOMOBILIMA 

 Djeca – jedna od najranjivijih skupina u prometu 

 Ovisni o brizi i pažnji odraslih 

 Pravilno korištenje sjedalice -  manji rizik smrtnog stradavanja 

dojenčadi za 71% 

male djece za 54% 
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Što kaže zakon? 

Hrvatski autoklub, 21.02.2013. 

Članak 163. 

(4) Vozač motornog vozila može prevoziti dijete mlađe od 5 godina samo na stražnjim 

sjedalima i to u posebnoj sigurnosnoj sjedalici, koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim 

pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu. 

 

(5) Vozač motornog vozila može prevoziti dijete starije od 5, a mlađe od 12 godina samo na 

stražnjim, a dijete mora sjediti na posebnom postolju prilagođenom njegovoj visini  tako da se 

može vezati sigurnosnim pojasom na tri točke vezivanja. 

 

(6) Vozač motornog vozila može prevoziti dijete do dvije godine starosti na prednjem sjedalu 

vozila, ako vozilo nema suvozački zračni jastuk ili ako je suvozački zračni jastuk isključen i 

ako se dijete  prevozi u sigurnosnoj sjedalici postavljenoj suprotno od pravca vožnje koja je 

pričvršćena za vozilo pomoću sigurnosnog  pojasa na tri točke vezivanja ili posebnim 

kopčama u vozilu. 

 

(7) Dijete u posebnoj sjedalici u vozilu mora biti vezano. 

 

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač i druga osoba, 

ako postupi suprotno odredbama ovog članka. 
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Aktivnosti HAK-a  
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 dva puta godišnje objavljujemo rezultate testiranja 

dječjih autosjedalica u HAK Reviji 

 tijekom godine prisutni smo u medijima sa savjetima o  

pravilnom korištenju sjedalica 

 Izradili smo letak sa upozorenjima i savjetima o 

sigurnom korištenju auto sjedalica 
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Provjera načina prijevoza djece 

 pet vrtića  

 u Zagrebu, Rijeci i Osijeku 

 na prilazima vrtiću 

 od 07:00 do 8:30, konac siječnja 

 magla, sumrak, poledica 

 metoda – neposredni uvid 

 sve što nismo sigurni nismo evidentirali 

 sveukupno 105 automobila 
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Prijevoz djece u automobilima  

Neispravno 

Ispravno 

Rezultati 

Nepropisno prevoženje: 

  Rijeka 70,8% 

  Osijek 66,6% 

  Zagreb 64,8% 

  Sveukupno 67% 
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 djeca u sjedalicama nevezana 

 prevožena na prednjim sjedalima 

 stoje između dva prednja sjedala 

 nevezana pokraj prazne dječje autosjedalice 
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Što smo sve vidjeli? 

Najčešće objašnjenje roditelja 

• vrtić je blizu kuće, kratko se vozimo 

• dijete je najsigurnije u mom 

naručju 

• neudobno mu je u sjedalici 
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Što se u stvari događa? 
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10 kg 50 km/h 40X10kg 

blazinec.wmv
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Usvajanje praktičnih informacija, spoznaja i znanja o:  

 sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili 

suputnika u automobilu) 

 prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena 

u prometu 

 korištenju nogostupa  

 sigurnom prelasku ceste 

 prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila 

 propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i 

korištenju sigurnosnih pojaseva u automobilu 

Program “Vidi i klikni” 
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