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U AUTOMOBILU?U AUTOMOBILU?

KORISTITE 
ODGOVARAJUĆU DJEČJU SJEDALICU 

ISPRAVNO JE POSTAVITE U AUTOMOBIL
PRAVILNO SMJESTITE SVOJE DIJETE 

U SJEDALICU

SUSTAVI SIGURNOG SMJEŠTAJA DJECE 
U AUTOMOBILU MOGU ZA 80% UMANJITI 
OPASNOST POGIBELJI DJETETA 
U PROMETNOJ NESREĆI, AKO SE 
KORISTE PRAVILNO:

• DJEČJU SJEDALICU MORAMO 
PRILAGODITI UZRASTU I 
MOTORIČKOM RAZVOJU.

• SJEDALICA MORA BITI ISPRAVNO 
PRIČVRŠĆENA U AUTOMOBILU.

• DIJETE MORA BITI PRAVILNO 
SMJEŠTENO KADA SE VEŽE 
POJASOM S 3 ILI 5 HVATIŠTA.

ČAK I U ZEMLJAMA U KOJIMA JE 
UPOTREBA SUSTAVA SIGURNOG 
SMJEŠTAJA DJECE U AUTOMOBILU 
UOBIČAJENA, 60 DO 70% RODITELJA 
GRIJEŠI PRI KORIŠTENJU DJEČJIH 
SJEDALICA, ŠTO UMANJUJE NJIHOVO 
ZAŠTITNO DJELOVANJE.

JESTE LI SIGURNI DA PRAVILNO 
KORISTITE DJEČJU SJEDALICU?

SIGURAN ZAGRLJAJSIGURAN ZAGRLJAJ
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sjedalica okrenuta
u suprotnom
smjeru od smjera
vožnje

sjedalica okrenuta
u smjeru vožnje

�

DJEČJA SJEDALICA MORA 
BITI PRILAGOÐENA UZRASTU 
I MOTORIČKOM RAZVOJU

DIJETE MORA BITI PRAVILNO 
VEZANO KADA KORISTI 
SIGURNOSNI POJAS.

Preuranjena promjena 
položaja dječje sjedalice u 
odnosu na smjer vožnje

Dok dijete ne navrši barem 15
mjeseci preporučuje se dječju
sjedalicu postaviti u smjeru 
obrnutom od smjera kretanja
automobila.

U slučaju sudara ovakav
položaj smanjuje pritisak na 
vrat i kralježnicu koji su još u
fazi rasta i nisu još dovoljno
formirani.

Ako je dječja sjedalica 
postavljena na prednjem 
sjedalu, zračni jastuk mora biti 
deaktiviran. U slučaju sudara, 
aktiviranje zračnoga jastuka 
predstavlja vrlo veliki rizik za 
ozljeđivanje djeteta.

Mišljenje da stražnje 
srednje sjedalo nije vrlo 
sigurno

Većina vozača ima krivu
predodžbu da su stražnja
sjedala sa strane najsigurnija
jer omogućavaju vizualni
nadzor djece. Najsigurnije
od svih mjesta u vozilu je
srednje stražnje mjesto
ako ima pojas s tri hvatišta.
Tijelo je udaljenije od bočnih
krutih dijelova vozila čime
se smanjuje vjerojatnost
potencijalnog udara u njih.

Prioritetan
redoslijed 

Rizik ozbiljne povrede je 15% 
manji ako je dječja sjedalica 
smještena na nekom od 
stražnjih sjedala umjesto na 
prednjem suvozačkom sjedalu.

Neispravno pričvršćenje 
sustava za prijevoz djece 
u automobilu, korištenjem 
sigurnosnoga pojasa

Kod dječjih sjedalica uz
korištenje pojasa i kod
podmetača dječjih sjedalica
pojas mora proći kroz
vodilice. Kod dječjih sjedalica
okrenutih  u suprotnom
smjeru od smjera vožnje,
pojas mora proći kroz vodilice
naznačene prema uputi
proizvođača i mora biti čvrsto
zategnut.

U slučaju nesreće, nepravilno 
vođeni pojasevi na dječjim 
sjedalicama okrenutim 
u smjeru vožnje znatno 
povećavaju rizik od povrede 
torza.

Smještanje vašega djeteta u 
dječju sjedalicu s prelabavim 
ili uvijenim pojasom s pet 
hvatišta
Kako bi se osiguralo pravilno 
korištenje pojasa s pet hvatišta,
on mora biti udobno namješten 
oko dječjega tijela, s pravilno 
pozicioniranim štitnicima.
Nigdje ne smije biti presavijen.
Gornje trake moraju biti u visini
ramena, dok trake za kukove 
moraju biti što niže u djetetovu 
krilu.

U slučaju nesreće, labavi pojas 
s hvatišta znatno povećava rizik 
od povrede dječje glave.

Neredovita provjera pravilnog pričvršćenja 
dječje sjedalice u vozilu i njegove ispravne 
prilagodbe djetetu
Kako bi se izbjegla neispravna
uporaba dječje sjedalice,
potrebno je redovito
provjeravati je li sjedalica
ispravno pričvršćena u vozilu 
i prilagođena djetetu. Po 
mogućnosti, pri svakoj uporabi 
roditelji bi trebali provjeriti
sigurnost vezanja.

Budite primjer odgovornog
 ponašanja u prometu

Ponašanje roditelja od ključnoga je 
značaja za djecu od najranije dobi. 

Roditelji i druge odrasle osobe koje se 
nalaze u autu trebaju pružati primjer 

odgovornog ponašanja  prema drugim 
sudionicima prometa, poštivanje 
prometnih pravila te za obavezno 

korištenje sigurnosnoga pojasa pri svakoj 
vožnji i na svakom sjedalu u automobilu.

Budite svjesni da djeca u automobilu mogu 
odvlačiti pažnju vozača.  Kad je to moguće, 

suputnik nadzire postupke djece!

U slučaju nesreće, labavi pojas 
znatno povećava rizik 
od povrede glave i trupa.

Kad podučite vaše dijete 
o potrebi pravilnog 
vezivanja ne znači da 
ste na njega ili nju 
prebacili odgovornost za 
pravilnu uporabu dječje 
sjedalice; kao roditelji, vi 
uvijek morate napraviti 
zadnju provjeru!

Smještanje vašega djeteta u dječju sjedalicu s neispravno 
pričvršćenim ili uvijenim pojasom
Za dječje sjedalice s pojasom:

• Pojas mora biti pričvršćen u gornjem dijelu naslona i mora proći 
preko djetetova ramena (nikada ne dotičući njegov vrat).

• Ne dozvolite djetetu da ga stavi ispod pazuha.

• Vodoravna traka pojasa mora biti pričvršćena oko zdjelice, a ne 
oko trbuha.

• Pojas mora biti udobno pričvršćen. Ne smije biti uvijen ili upleten.

Nabava dječje sjedalice bez prethodno 
isprobanoga smještanja djeteta
Prije kupovine svakako se preporučuje isprobati dječju 
sjedalicu te odabrati atestiranu sjedalicu čiji sustav 
pričvršćivanja odgovara vozilu u koje se stavlja. Tako 
ćete moći provjeriti je li vašem djetetu udobno te u 
trgovini naučiti kako pravilno učvrstiti sjedalicu.

Preuranjena zamjena 
sustava za prijevoz djece 
sigurnosnim pojasom za 
odrasle

Tek kada dijete dosegne
visinu od 150 cm (težinu 
od oko 40 kg), preporuča 
se prestati koristiti sustav 
za sigurni prijevoz djece.  
Potreba za zamjenom je 
uočljiva i kada dijete koljenom 
prijeđe rub sjedala te kada
ga se bez korištenja dječje 
sjedalice može pravilno vezati 
sigurnosnim pojasom dok
sjedi u sjedalu za odrasle,
preko ramena (ne vrata) i 
preko kukova (ne trbuha).

Zamjenom sustava za sigurni 
prijevoz djece ranije nego što 
je to preporučio proizvođač 
gubi se zaštita!

Ako ste se odlučili na rabljene 
dječje sjedalice, obratite 
pažnju na datum proizvodnje 
i rok trajanja, provjerite je li 
sjedalica sudjelovala u sudaru i 
ima li sve originalne djelove.

Prilagođavanje sustava 
sigurnog smještaja djece 
u automobilu samo 
prema dobi ne uzimajući 
u obzir djetetove fizičke 
karakteristike 

Pravila i proizvođači nude 
općenite upute o sustavu 
koji najbolje odgovara dobi 
djeteta. Međutim, da bi sustav 
bio što djelotvorniji, najvažnija
je visina djeteta te njegova 
težina i stupanj razvoja.

Obratite posebnu pažnju kada 
dječju sjedalicu postavljate u 
smjeru vožnje, kada pojas s pet 
hvatišta zamjenjujete pojasom 
s tri hvatišta i kada počinjete 
s korištenjem sigurnosnoga 
pojasa vozila (bez sustava za 
prijevoz djece)!

DESET NAJČEŠĆIH GREŠAKADESET NAJČEŠĆIH GREŠAKA (KOJIH MOŽDA NISTE SVJESNI) KADA KORISTITE DJEČJU SJEDALICU U VOZILU!KADA KORISTITE DJEČJU SJEDALICU U VOZILU!

SJEDALICA MORA BITI 
ISPRAVNO PRIČVRŠĆENA 
ZA AUTOMOBIL.

Ako niste sigurni oko korištenja ili postavljanja autosjedalice u vozilo, savjetujte se u specijaliziranim prodavaonicama, kod proizvođača ili u svom autoklubu


