
Izgubljeni životi na NSW cestama. 
Naš cilj je nula.

Kako da Vam djeca budu sigurna kad 
ih ostavljate ili pokupite ispred škole
Ovdje su navedene neke stvari koje možete primjenjivati kako bi Vaša djeca i drugi bili sigurni kad ih ostavljate 
i pokupite ispred škole:

• Provjerite jesu li djeca vezana u ispravnoj dječjoj 
autosjedalici za djecu tog uzrasta i visine, te da je 
sigurnosni pojas dobro zakopčan.

• Ne vozite brže od 40km/s što je ograničenje 
brzine u školskoj zoni, te pazite ako se možda 
pojave djeca.

• Pazite na žmigavce autobusa. Po tome znate 
da su možda u blizini djeca koja prelaze ili 
namjeravaju prijeći cestu. Ograničenje brzine 
od 40km/s je na snazi kad god svijetle žmigavci 
školskog autobusa.

• Uvijek dajte prednost pješacima, pogotovo kad 
ulazite na ili izlazite iz prilaza za vozila.

• U blizini škole, uvijek parkirajte i skrećite u 
skladu s propisima. Manevriranje kao na primjer 
U-zaokret i trostruki zaokreti su opasni u vrijeme 
gužve kad se djecu ostavlja ili pokupi ispred škole.

• Svoju djecu ostavite ili pokupite na onoj strani 
ceste na kojoj je škola, u prostoru koji je škola 
namijenila za ostavljanje i ukrcavanje djece. Nikad 
ih nemojte dozivati preko ceste – jer Vam mogu 
pritrčati a da ne provjere ima li nadolazećih vozila.

• Uvijek je najsigurnije da djeca iz vozila izlaze kroz 
Sigurna vrata, udaljena od vozila u pokretu. To su 
stražnja vrata automobila, na strani uz nogostup.  

Za više informacija kako da naša djeca budu sigurna oko škole posjetite dio za roditelje na safetytown.com.au 

Sigurnost na cestama
Croatian



Izgubljeni životi na NSW cestama. 
Naš cilj je nula.

Kako da zajedno sigurno 
hodate do i iz škole

Hodanje do škole i natrag do kuće je izvrstan način 
da sa svojom djecom provedete vrijeme i podučite ih 
da steknu sigurne i zdrave navike. 

Ovdje su navedene neke stvari koje možete 
primjenjivati kako bi Vaša djeca bila sigurnija dok 
pješače:    

• Razgovarajte sa svojom djecom o tome 
kako na cestama treba biti na oprezu.

• Planirajte i uvježbavajte hodanje do 
škole kako biste prelazili na pješačkim 
prelazima kad god je to moguće.

• Uvijek držite dijete za ruku. Djeci treba Vaša 
pomoć kako bi primijetila opasnosti kao 
na primjer vozila koja izlaze iz prilaza za 
vozila. Osim toga, djeca lako gube pažnju 
i mogu odlutati u nadolazeći promet.

• Neka Vas dijete čeka pored školskog ulaza i 
nemojte ga dozivati s druge strane ceste.

• Objasnite zašto je mjesto koje ste izabrali 
najsigurnije mjesto za prelaženje preko ceste.

• Podsjetite svoje dijete na STANI! GLEDAJ! 
SLUŠAJ! MISLI! (STOP! LOOK! 
LISTEN! THINK!) svaki put kad prelazi 
preko ceste, i da nastavi provjeravati 
dok ne prijeđe na drugu stranu.

• Razgovarajte s njima zašto moraju stati, 
gledati, slušati, misliti prije nego što prelaze 
preko prilaza za vozila, ceste ili parkirališta.

Mala djeca mogu uz Vašu pomoć učiti i uvježbavati 
ove sigurne načine ponašanja za pješake. To će im 
pomoći da budu sigurniji kao pješaci kad postanu 
dovoljno stari da sami odlaze u školu.

Za više informacija kako da naša djeca budu  
sigurna oko škole posjetite dio za roditelje  
na safetytown.com.au

Poruke koje trebate prenijeti svojoj 
djeci od predškolskog do 2. razreda

• Drži se za ruku odrasle osobe:

 - kad prelaziš preko ceste

 - kad si na nogostupu

 - kad si na parkiralištu

Poruke koje trebate prenijeti 
svojoj djeci od 3. do 6. razreda

• Nađi sigurno mjesto da prijeđeš cestu

• Stani! Gledaj! Slušaj! Misli! svaki 
put kad prelaziš preko ceste i stalno 
pazi dok ne stigneš na drugu stranu

STANI! (STOP!) 
jedan korak prije rubnika

GLEDAJ! (LOOK!) 
stalno na obje strane

SLUŠAJ! (LISTEN!) 
za zvuk nadolazećih vozila

MISLI! (THINK!) 
je li sigurno prijeći cestu i stalno pazi 
dok ne stigneš na drugu stranu

Sigurnost na cestama
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Izgubljeni životi na NSW cestama. 
Naš cilj je nula.

Sigurnost djece u i izvan automobila
Djetetu koje je u automobilu propisno vezano 
u odobrenoj dječjoj autosjedalici prijeti manja 
opasnost da pogine ili bude ozlijeđeno u prometnoj 
nesreći nego djetetu koje nije zavezano.

Djeca u dobi između četiri i sedam godina ne smiju 
sjediti na prednjem sjedalu automobila koji ima dva 
ili više redova sjedala, osim ako su stražnja sjedala 
zauzeta djecom koja su mlađa od sedam godina 
i sjede u dječjoj autosjedalici.

Prema nacionalnim zakonima koji se odnose na 
vezanje djece, Vaše dijete u automobilu mora biti 
vezano na sljedeći način:

0 – 6 mjeseci 
Odobrena dječja autosjedalica okrenuta suprotno 
smjeru vožnje.

6 mjeseci – 4 godine 
Odobrena dječja autosjedalica okrenuta suprotno 
smjeru vožnje ili prema naprijed.

4+ godine 
Odobrena dječja autosjedalica okrenuta prema naprijed 
ili povišeno sjedalo.

145cm ili više 
Predložena minimalna visina za sjedenje u sjedalu za 
odrasle sa sigurnosnim pojasom. 

Za više informacija i da biste pronašli i usporedili 
razne dječje autosjedalice posjetite  
childcarseats.com.au

Ovdje su navedene neke stvari koje možete 
primjenjivati kako bi Vaša djeca bila sigurna u i izvan 
automobila:

• Djeca moraju ostati u vozilu dok odrasla osoba 
ne otvori ‘Sigurna vrata’. To su stražnja vrata 
automobila, na strani uz kolnik.

• Usnulo dijete mora biti čvrsto vezano dok je u 
automobilu.

• Pomozite svojoj djeci da se vežu – uvijek provjerite 
da je pojas čvrsto zakopčan i da nije uvrnut.

• Usvojite pravilo da svaki putnik u vozilu mora biti 
dobro vezan sigurnosnim pojasom ili u dječjoj 
autosjedalici, prije nego što pokrenete vozilo.

• Uvijek svom djetetu pomozite da uđe i izađe iz 
automobila kroz ‘Sigurna vrata’. 

Nikada dijete ni jednog uzrasta ne ostavljajte u 
automobilu bez nadzora odrasle osobe. Djeca mogu 
brzo dehidrirati, dobiti toplotni udar, te doživjeti 
zastoj rada unutarnjih organa, ako ih ostavite same, 
pogotovo tijekom vrućih dana.

Za više informacija kako da naša djeca budu  
sigurna oko škole posjetite dio za roditelje  
na safetytown.com.au 

Poruke koje trebate prenijeti 
svojoj djeci

• Zakopčajte se i naprijed i otraga 
(Click, clack, front and back)

• Uvijek se vežite sigurnosnim pojasom

• U automobil ulazite i iz njega izlazite 
na onoj strani gdje je nogostup

Sigurnost na cestama
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Izgubljeni životi na NSW cestama. 
Naš cilj je nula.

Držite dijete za ruku  
Kao pješaci, djeca mogu lako izgubiti pažnju a često su premala da ih vozači primijete. Možda ne znaju 
pretpostaviti ili uočiti opasnost, te se ponašaju impulsivno.

Sa svojim djetetom razgovarajte o sigurnom ponašanju na nogostupu – to nije sigurno mjesto za igru,  
jer je blizu ceste i motorna vozila mogu ulaziti ili izlaziti sa automobilskog prilaza.

Dok Vaše dijete ne navrši barem osam godina, držite ga za ruku:

• na nogostupu

• na parkiralištu

• dok prelazite cestu.

Dok ne navrši barem 10 godina, pažljivo nadzirite svoje dijete, i držite ga za ruku dok prelazite cestu.

Ako sami ne možete pratiti dijete, organizirajte da ga prati neka druga odrasla osoba kojoj vjerujete.

Poslije škole, neka Vas dijete čeka kraj školskog ulaza. Na kraju dana djeca mogu biti uzbuđena, nepažljiva ili 
umorna, pa se često ne koncentriraju na vlastitu sigurnost.

Za više informacija kako da naša djeca budu sigurna oko škole posjetite dio za roditelje na safetytown.com.au 

Poruke koje trebate prenijeti svojoj 
djeci od predškolskog do 2. razreda

• Drži se za ruku odrasle osobe:

 - kad prelaziš preko ceste

 - kad si na nogostupu

 - kad si na parkiralištu

Poruke koje trebate prenijeti 
svojoj djeci od 3. do 6. razreda

• Nađi sigurno mjesto da prijeđeš cestu

• Stani! Gledaj! Slušaj! Misli! (Stop! 
Look! Listen! Think!) svaki put 
kad prelaziš preko ceste i stalno pazi 
dok ne stigneš na drugu stranu
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Izgubljeni životi na NSW cestama. 
Naš cilj je nula.

Nošenje kacige i sigurna vožnja  
Nošenje kacige

Vaše dijete mora nositi kacigu kad vozi bicikl na 
bilo kojem javnom prostoru – to je zakon. Kaciga 
mora biti u skladu sa australskim i novozelandskim 
standardima, te treba dobro prilijegati i biti 
pričvršćena uz glavu djeteta. Treba biti čvrsto 
zakopčana, tako da se ne nože pomaknuti niti 
skliznuti na stranu.

Uvijek se sjetite provjeriti nosi li dijete kacigu kad 
se igra ili vozi na –  

• Biciklima

• Romobilima

• Koturaljkama

• Skejtovima 

• Rolama.

Sigurna vožnja

Iako djeca brzo uče okretati pedale, upravljati i 
kočiti, nisu spremna voziti bicikl u blizini prometa niti 
po cesti. Dok ne navrši barem 10 godina, Vaše dijete 
se ne smije voziti u blizini ceste, nego udaljeno od 
prometnih vozila i automobilskih prilaza. 

Najsigurnija mjesta za vožnju biciklom, romobilom 
i skejtovima su unutar ograđenih prostora. To djecu 
sprječava da izađu ili padnu na nogostup ili cestu. 

Djeca do 16 godina u pratnji odrasle osobe smiju 
voziti po nogostupu osim ako je istaknut znak 
zabrane za bicikle. Vozači na biciklu trebaju posebno 
paziti na automobilske prilaze gdje auti mogu ulaziti 
ili izlaziti.

Na raskrižjima, vozači moraju sići s bicikla i gurati  
bicikl preko ceste, kao pješaci, pridržavajući se  
STANI! GLEDAJ! SLUŠAJ! MISLI! (STOP! LOOK! 
LISTEN! THINK!) postupaka.

Za više informacija kako da naša djeca budu  
sigurna oko škole posjetite dio za roditelje  
na safetytown.com.au 

Poruke koje trebate prenijeti svojoj 
djeci od predškolskog do 4. razreda

• Uvijek nosi kacigu dok voziš bicikl ili skejt

• Vozi bicikl daleko od ceste

Poruke koje trebate prenijeti svojoj 
djeci u 5. i 6. razredu

• Uvijek nosi kacigu dok voziš bicikl ili skejt

• Vozi bicikl daleko od prometnih cesta

Sigurnost na cestama
Croatian



Izgubljeni životi na NSW cestama. 
Naš cilj je nula.

Vaš vodič za sigurnu vožnju  
i parkiranje u blizini škola  
Na početku i kraju školske nastave je izvan škole uvijek gužva, i za pješake i za vozila. Stoga trebate biti 
posebno oprezni u školskim zonama sa 40km/s.

• Parkirajte sigurno i propisno, čak i ako to znači da trebate dalje hodati do školskog 
ulaza. Znakovi za parkiranje su postavljeni imajući na umu sigurnost djece.

• Usporite vožnju na 40km/s u školskoj zoni i pazite na pješačke prijelaze.

• U blizini škole uvijek parkirajte i skrećite propisno.

• Nikad nemojte dvostruko parkirati jer to djecu dovodi u opasnost.

• Manevri poput U-zaokreta i trostrukog zaokreta su opasni.

• Nikad ne parkirajte u autobusnoj zoni ili na mjestu za školski autobus.

• Pobrinite se da djeca u vozilo ulaze i izlaze kroz Sigurna vrata (stražnja vrata na strani nogostupa).

• Na pješačkom prelazu pod nadzorom, pratite upute školskog nadzornika na prijelazu.

• Svojoj djeci budite primjer za sigurno i pažljivo ponašanje – oni će to od Vas naučiti.

Zapamtite da uvijek pješacima date prednost, pogotovo na ulazu i izlazu s prilaza za vozila. Nemojte parkirati 
preko školskog prilaza ili ulaza u školsko parkiralište. Uvijek je dobro da djecu ostavljate i pokupite u prostoru koji 
škola za to predloži. To će olakšati bolju sigurnost za svu djecu u doba dana kad je pred školom najveća gužva.

Za više informacija kako da naša djeca budu sigurna oko škole posjetite dio za roditelje na safetytown.com.au 
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Sigurnost oko školskih pješačkih prijelaza 
Za sigurnost Vaše djece, vrlo je važno da cestu 
prelaze na školskom pješačkom prijelazu.

Na svim prijelazima, morate čekati na nogostupu, 
najmanje jedan korak udaljeni od ruba ceste.

Kad je na školskom prijelazu nadzornik, čekajte dok 
zaustavi promet i pokaže Vam da možete prijeći 
cestu.

Ako vozite, ne smijete nastaviti vožnju dok školski 
nadzornik na prijelazu ne spusti znak koji drži, ili dok 
Vam nadzornik prijelaza ne signalizira da možete 
nastaviti vožnju preko prijelaza.

Prijelazi za djecu

Prijelazi za djecu su obično privremeni prijelazi koji 
su u funkciji prije i poslije školske nastave. Mogu biti 
u funkciji i u drugo doba dana, kad djeca trebaju 
koristiti prijelaz za izlete ili tijekom školskih odmora. 
Kad vidite izložene ‘Djeca prelaze’ (‘Children 
Crossing’) zastavice, morate stati na bijeloj crti ako 
pješaci čekaju da prijeđu cestu. Vozači moraju stajati 
i čekati dok svi pješaci ne prijeđu cestu.

Za više informacija kako da naša djeca budu  
sigurna oko škole posjetite dio za roditelje  
na safetytown.com.au 
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40km/s školske zone
40km/s školske zone usporavaju promet na cestama oko škola. Time se lakše zaštite djeca na putu u i iz 
škole, u doba dana i na mjestima gdje ih je najčešće mnogo. Većina 40km/s školskih zona je u funkciji između 
8.00 i 9.30 ujutro i od 2.30 do 4.00 poslije podne. Ograničenja brzine od 40km/s u školskoj zoni se morate 
pridržavati čak i ako ne vidite školsku djecu.

40km/s školska zona je u funkciji na sve dane kad škola radi, uključujući dane za stručno osposobljavanje 
osoblja (kad nema učenika). Iako neke škole mogu počinjati i završavati tromjesečja na različite datume, 
ograničenje brzine u školskim zonama je na snazi u skladu s datumima tromjesečja koje je odredila NSW Vlada.

Datume školskih tromjesečja možete naći na sljedećim internet stranicama:

• roadsafety.transport.nsw.gov.au 

• educationstandards.nsw.edu.au

• education.nsw.gov.au

Za podizanje svijesnosti vozača o ograničenju na 40km/s školskim zonama, trostruke oznake koje se nalaze na 
cesti a zovu se ‘zubi zmaja’ upozoravaju da to vozilo ulazi u školsku zonu. 

Globe i gubitak bodova će se primijeniti ako se ne pridržavate ograničenja brzine na 40km/s.  
Za više informacija o globama i oduzimanju bodova posjetite rms.nsw.gov.au

Za više informacija kako da naša djeca budu sigurna oko škole posjetite dio za roditelje na safetytown.com.au
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Sigurnost u vožnji pored 
školskih autobusa
Ograničenje brzine na 40km/s je na snazi za vozila koja prolaze pored školskog autobusa dok školska djeca iz 
njega izlaze ili ulaze. To ograničenje brzine se odnosi na sav promet koji se odvija u istom smjeru kao autobus, 
bez obzira da li autobus stoji ili je u pokretu.

Žmigavci na prednjoj i stražnjoj strani autobusa će biti uključeni kako bi podsjetili vozače da možda djeca 
prelaze ili bi mogla prijeći cestu.

Autobusi se ne mogu brzo zaustaviti, jer su veliki i teški. Stoga zapamtite:

• Kad vidite upaljene žmigavce autobusa, usporite na 40km/s

• Autobusima dajte prednost

• Pazite na djecu koja prelaze cestu

• Nikad ne parkirajte na ili u blizini autobusne postaje ili autobusne zone.

Neslužbena školska autobusna stajališta

Na neslužbenim autobusnim stajalištima nema prometnog znaka i obično se nalaze u ruralnim područjima. 
Mogu se nalaziti ispred ili sa strane zgrade, zbog čega je možda teško primijetiti djecu.

Za više informacija kako da naša djeca budu sigurna oko škole posjetite dio za roditelje na safetytown.com.au 
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Pomozite djeci da sigurno 
uđu i izađu iz autobusa
Vaša djeca su u najvećoj opasnosti u minutama 
nakon što izađu iz autobusa. Ovdje su navedeni neki 
od načina koji mogu smanjiti tu opasnost:

• Neka Vas dijete uvijek čeka na autobusnoj postaji. 
Nikad ga nemojte čekati na drugoj strani i dozivati 
ga preko ceste.

• Čekajte dok autobus ode, pa tada izaberite 
sigurno mjesto za prijelaz preko ceste.  
Zapamtite Stani! Gledaj! Slušaj! Misli!

• Ako sami ne možete dočekati svoje dijete, 
organizirajte da ga umjesto Vas dočeka neka 
druga odrasla osoba u koju imate povjerenja.

• Čekajte na autobusnoj postaji i stanite najmanje 
jedan korak udaljeni od ruba ceste. 

• Uvijek čekajte dok autobus ne ode, i tada izaberite 
sigurno mjesto da prijeđite cestu.

• Zakopčajte se ako autobus ima sigurnosne 
pojaseve.

Budite primjer za sigurno pješačko ponašanje.  
Djeca od Vas uče sigurne navike na cestama  
i nastavit će se u skladu s tim ponašati kasnije,  
kad postanu dovoljno stara da sama putuju. 

Dok Vaše dijete ne navrši barem osam godina,  
držite ga za ruku na nogostupu, na parkiralištu,  
te kada prelazite cestu. Dok ne navrše barem 10 
godine, pažljivo nadzirite dijete, i držite ga za ruku 
kad prelazite cestu.

STANI! (STOP!) 
jedan korak prije rubnika

GLEDAJ! (LOOK!) 
stalno na obje strane

SLUŠAJ! (LISTEN!) 
za zvuk nadolazećih vozila

MISLI! (THINK!) 
je li sigurno prijeći cestu i stalno pazi 
dok ne stigneš na drugu stranu

Poruke koje trebate prenijeti svojoj 
djeci od predškolskog do 2. razreda

• Drži se za ruku odrasle osobe:

 - kad prelaziš preko ceste

 - kad si na nogostupu

 - kad si na parkiralištu

Poruke koje trebate prenijeti svojoj 
djeci u 3. i 4. razredu

• Drži se za ruku odrasle osobe 
kad prelaziš preko ceste

• Nađi sigurno mjesto da prijeđeš cestu

Poruke koje trebate prenijeti svojoj 
djeci u 5. i 6. Razredu

• Stani! Gledaj! Slušaj! Misli! svaki 
put kad prelaziš preko ceste i stalno 
pazi dok ne stigneš na drugu stranu

Od predškolskog do 6. razreda

• Čekajte dok autobus ne ode,  
i tada izaberite sigurno mjesto 
da prijeđete cestu

Za više informacija kako da naša djeca budu sigurna 
oko škole posjetite dio za roditelje na safetytown.
com.au 
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