
Изгубљени животи на путевима НЈВ. 
Наш циљ је нула.

Шта треба да урадите да деца буду безбедна 
када их остављате и купите из школе
Ево неколико ствари које можете да урадите да 
деца и остале особе буду безбедније око школе 
када остављате и купите децу током радне 
недеље:

• Побрините са да децу правилно вежете 
у дечијем седишту које одговара њиховом 
узрасту и величини и да седиште буде 
правилно постављено.

• Држите се ограничења брзине од 40 
километара на сат у школским зонама и 
пазите на децу која могу да буду у близини.

• Обратите пажњу на трепћућа светла аутобуса. 
Та светла вам дају на знање да можда има 
деце која прелазе пут или намеравају да пређу 
пут. Када светла школског аутобуса трепћу, 
ограничење брзине је 40 километара на сат.

• Увек дајте првенство пролаза пешацима, 
нарочито када улазите на прилазни пут према 
кући или излазите са прилазног пута.

• У околини школа, увек паркирајте и окрећите 
аутомобил на законски дозвољен начин. 
Маневре, као што су полукружно окретање 
и окретање у три маневра, је опасно изводити 
у време гужве када родитељи довозе децу 
у школу и када долазе по њих.

• Децу остављајте и купите са оне стране 
пута на којој је школа, у зони која је томе 
намењена. Никада немојте да дозивате децу 
са друге стране пута – може да се деси да ће 
она потрчати према вама не гледајући да ли 
наилази неко возило.

• За децу је најбезбедније да из аутомобила 
излазе на безбедна врата, а не на врата која 
су окренута према путу на којем се крећу 
возила. Безбедна врата су задња врата 
аутомобила на страни тротоара. 

За више информација о томе како да нам деца буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au 

Безбедност на путу
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Када пешке водите децу у школу и из школе

Када пешке водите децу у школу и кући, то је 
добра прилика да проведете мало времена са 
својом децом и да их подстакнете на безбедно 
и здраво понашање. 

Ево неколико ствари које можете да урадите да 
деца као пешаци буду безбеднија:    

• Разговарајте са децом о томе да морају 
да буду опрезна у близини пута.

• Планирајте и вежбајте пут до школе 
тако да што је могуће више пут 
прелазите на пешачким прелазима.

• Увек држите дете за руку. Деци је потребна 
ваша помоћ да уоче опасности као што су 
возила која излазе са прилазних путева 
према кућама. Деци такође лако може да 
одлута пажња и да се нађу у сред саобраћаја.

• Дете дочекајте на капији школе, а немојте 
да га дозивате са друге стране пута.

• Објасните детету зашто је то место које 
сте одабрали најбезбедније за прелаз.

• Подсетите своје дете да СТАНЕ! ГЛЕДА! 
СЛУША! РАЗМИСЛИ! (STOP! LOOK! LISTEN! 
THINK!) сваки пут када прелази пут и да 
настави да проверава саобраћај све док 
не стигне безбедно на другу страну пута.

• Разговарајте са децом о томе зашто треба да 
стану, гледају, слушају и размисле пре него 
што пређу прилазни пут, пут или паркинг.

Млађа деца могу да уче и вежбају безбедно 
понашање пешака са вама. То ће им помоћи да 
буду безбеднија као пешаци када буду старија 
и почну сама да иду у школу.

За више информација о томе како да нам деца 
буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au

Поруке за децу од забавишта до 
2. разреда 

• Држи одраслог за руку:

 - када прелазиш пут

 - на тротоару

 - на паркингу

Поруке за децу од 3. до 6. разреда

• Пут прелази на безбедном месту

• Стани! Гледај! Слушај! Размисли! сваки 
пут када прелазиш пут и проверавај 
саобраћај све док не стигнеш 
безбедно на другу страну пута

СТАНИ (STOP) ! 
корак назад од ивице пута

ГЛЕДАЈ (LOOK) ! 
стално у оба правца

СЛУШАЈ (LISTEN) ! 
звукове возила која се приближавају

РАЗМИСЛИ (THINK) ! 
да ли је безбедно прећи пут и 
проверавај саобраћај све док не стигнеш 
безбедно на другу страну пута
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Безбедност деце у аутомобилу 
и ван аутомобила
Мање је вероватно да ће дете које је правилно 
везано у одобреном дечијем ауто седишту 
погинути или задобити повреде у судару него оно 
дете које није везано. 

Деци између четири и седам година старости 
није дозвољено да седе на предњем седишту 
аутомобила који има два реда седишта или више, 
осим ако сва задња седишта нису заузела деца 
млађа од седам година у дечијем ауто седишту.

Национални закони о везивању деце налажу да 
дете буде везано у аутомобилу као што следи:

0 – 6 месеци 
Одобрено дечије ауто седиште окренуто 
према назад.

6 месеци – 4 године 
Одобрено дечије ауто седиште окренуто према 
назад или према напред.

4+ године 
Одобрено дечије ауто седиште окренуто према 
напред или бустер седиште.

145 cm или више дете 
Препоручена минимална висина за употребу 
појаса за одрасле.

За више информација и за проналажење 
и поређење различитих дечијих ауто седишта, 
погледајте childcarseats.com.au

Ево неколико ствари које можете да предузмете 
у циљу безбедности деце у аутомобилу и ван 
аутомобила:

• Деца треба да остану у аутомобилу док одрасла 
особа не отвори ‘безбедна врата’. То су задња 
врата на страни тротоара.

• Ако дете заспи у вожњи, оно и даље мора 
да буде чврсто везано све време док је 
у аутомобилу.

•  Помозите деци да се вежу – увек проверите да 
ли је појас чврсто везан и да није уврнут.

• Уведите правило да сваки путник мора да буде 
безбедно везан појасем или у дечијем ауто 
седишту пре него што упалите мотор.

• Увек помозите детету да уђе у аутомобил и 
изађе из њега на ‘безбедна врата’. 

Никада немојте да оставите дете било којег 
узраста у возилу без надзора одрасле особе. 
Деца могу брзо да дехидрирају, добију топлотни 
удар и да им органи откажу ако их оставите без 
надзора, нарочито када је веома топло.

За више информација о томе како да нам деца 
буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au

Поруке које морате да пренесете деци

• Вежи се и напред и назад 
(Click, clack, front and back)

• Увек вежи појас у аутомобилу!

• Уђи у аутомобил и изађи из 
њега на страни тротоара
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Држите дете за руку   
Деци пешацима може лако да одлута пажња, а често су превише мала да би их возачи уочили. 
Деца нису увек у стању да предвиде или препознају опасности и често поступају импулсивно.

Разговарајте са својим дететом о безбедном понашању на тротоару – реците му да тротоар није 
безбедно место за игру, јер је близу пута, па аутомобили могу да улазе на прилазне путеве према 
кућама и да излазе са њих.

Све док ваше дете не напуни најмање осам година, држите га за руку:

• на тротоару
• на паркингу
• када прелазите пут.

Најмање до његове 10. године живота, врло пажљиво надгледајте дете и држите га за руку када 
прелазите пут.

Ако ви не можете да будете са својим дететом, замолите одраслу особу у коју имате поверења да га 
отпрати у школу.

Када се настава заврши, дочекајте дете на школској капији. На крају школског дана, деца могу да буду 
узбуђена, расејана или уморна и често нису усредсређена на своју безбедност.

За више информација о томе како да нам деца буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au

Поруке за децу од забавишта до 
2. разреда 

• Држи одраслог за руку:

 - када прелазиш пут

 - на тротоару

 - на паркингу

Поруке за децу од 3. до 6. разреда

• Пут прелази на безбедном месту

• Стани! Гледај! Слушај! Размисли! сваки 
пут када прелазиш пут и проверавај 
саобраћај све док не стигнеш 
безбедно на другу страну пута
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Ношење кациге и безбедна вожња бицикла  
Ношење кациге

Ваше дете мора да носи кацигу када вози 
бицикл на јавном месту – такав је закон. 
Кацига мора да буде у складу са аустралијским 
и новозеландским стандардима и мора да 
стоји безбедно и чврсто на глави детета. 
Треба чврсто да се веже тако да се не клима 
или не склизне са главе.

Не заборавите да увек проверите да ли ваше 
дете носи кацигу кад год се игра или вози на 
точковима – 

• бициклима
• тротинетима
• ролшуама
• скејтбордима 
• ролерима.

Безбедна вожња бицикла

Иако деца брзо науче да окрећу педале, управљају 
и коче, она још нису спремна да возе бицикл 
у близини саобраћаја или на путу. Најмање до 
њихове 10. године живота, деца не би требало да 
возе бицикле на путу и прилазном путу према 
кући, него на местима на којима нема возила. 

За вожњу бицикла, тротинета и скејтборда су 
најбезбеднија ограђена места. Тако дете неће 
возити бицикл на тротоару или путу, нити пасти 
на тротоар или на пут. Деца млађа од 16 година 

и одрасли пратилац који их надзире смеју да возе 
бицикле на тротоару, осим ако не постоје знакови 
који то изричито забрањују. Бициклисти нарочито 
треба да пазе на прилазне путеве којима возило 
може да улази или излази.

На раскрсницама, бициклисти морају да сиђу са 
бицикла и да га прегурају преко пута као пешаци 
следећи процедуру СТАНИ! ГЛЕДАЈ! СЛУШАЈ! 
РАЗМИСЛИ! (STOP! LOOK! LISTEN! THINK!).

За више информација о томе како да нам деца 
буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au

Поруке које морате да пренесете деци 
од забавишта до 4. разреда

• Увек носи кацигу када возиш 
бицикл или скејтборд

• Немој да возиш бицикл на путу

Поруке које морате да пренесете деци 
у 5. и 6. разреду

• Увек носи кацигу када возиш 
бицикл или скејтборд

• Немој да возиш бицикл на 
прометним путевима

Безбедност на путу
Serbian



Изгубљени животи на путевима НЈВ. 
Наш циљ је нула.

Безбедност на путу
Serbian

Водич за безбедну вожњу 
и паркирање у близини школа 
Око школа, пешаци и возачи стварају гужву пре почетка и после краја наставе. Због тога морате да 
будете нарочито опрезни у школским зонама у којима је ограничење брзине 40 километара на сат.

• Паркирајте безбедно и прописно, чак и ако то значи да ћете морати дуже да идете пешке до 
школске капије. Знакови за паркирање су планирани имајући на уму безбедност деце.

• Успорите на 40 километара на сат у школским зонама и будите свесни пешачких прелаза.

• Увек паркирајте и окрените возило на законски дозвољен начин око школа.

• Никада немојте да паркирате поред већ паркираног возила јер то доводи децу у опасност.

• Маневри, као што су полукружно окретање и окретање у три маневра су опасни.

• Никада немојте да паркирате у зони намењеној аутобусима или на паркингу за школски аутобус.

• Побрините се да ваша деца користе безбедна врата (задња врата на 
страни тротоара), да на њих улазе и излазе из аутомобила.

• На школским прелазима са надзорником следите његова упутства.

• Будите узор безбедног и обзирног понашања свом детету, јер оно учи од вас.

Не заборавите да увек пропустите пешаке, нарочито када улазите на прилазне путеве и излазите са 
њих. Немојте да паркирате на прилазном путу школе или на улазу на паркинг школе. Најбоље је да увек 
користите места која је школа наменила за остављање и купљење деце. То ће помоћи у томе да деца 
буду што безбеднија за време највећих гужви у школском дану.

За више информација о томе како да нам деца буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au
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Безбедност око школских прелаза 
Ради безбедности вашег детета, јако је важно да 
се побринете да оно користи школски прелаз.

На свим прелазима морате да чекате на 
тротоару, најмање један корак од ивице пута.

Ако се на школском прелазу налази надзорник, 
сачекајте да он заустави саобраћај и позове вас 
да пређете пут.

Ако возите, не смете да кренете док надзорник 
школског прелаза не спусти знак који држи 
подигнут у руци или док вам надзорник не да 
сигнал да можете да пређете.

Прелази за децу

Прелази за децу су обично привремени прелази 
који се користе пре и после наставе. Они могу 
да се користе и у друго време, на пример када 
деца иду на екскурзију или за време одмора. 
Када видите заставе са натписом ‘Деца прелазе‘ 
(‘Children Crossing’), морате да станете на белој 
линији ако видите да има пешака који чекају да 
пређу. Возачи морају да стоје све док пешаци 
потпуно не пређу пут.

За више информација о томе како да нам деца 
буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au
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Школске зоне са ограничењем 
брзине од 40 километара на сат
Школске зоне са ограничењем брзине од 40 километара на сат успоравају саобраћај на путевима 
око школа. Tо је уведено да би се деца заштитила када иду у школу и из школе у оно време и на 
оним местима на којима често има много деце. У већини школских зона ограничење брзине од 
40 километара на сат важи између 8.00 и 9.30 ујутро и између 2.30 и 4.00 после подне. Ограничење 
брзине од 40 километара на сат у школским зонама морате да поштујете чак и када не видите ђаке.

Ограничење брзине од 40 километара на сат се примењује у школским зонама сваког школског 
дана укључујући и дане када само особље долази у школу на обуку (дани без ђака). Иако школско 
тромесечје у неким школама не почиње и не завршава се истог датума као у државним школама, 
ограничење брзине у школским зонама мора да се поштује током школских тромесечја која је 
одредила влада Новог Јужног Велса.

Датуме почетка и завршетка школских тромесечја ћете наћи на следећим вебсајтовима:

• roadsafety.transport.nsw.gov.au 
• educationstandards.nsw.edu.au
• education.nsw.gov.au

Да би се повећала свест возача у зонама са ограничењем брзине од 40 километара на сат, путеви су 
обележени троугластим знаковима који значе да је возило ушло у школску зону.  

За непоштовање ограничења брзине од 40 километара на сат се примењују казне и губе се поени. 
За више информација о казнама и поенима, погледајте rms.nsw.gov.au

За више информација о томе како да нам деца буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au

Безбедност на путу
Serbian



Изгубљени животи на путевима НЈВ. 
Наш циљ је нула.

Безбедна вожња око школских аутобуса
Ограничење брзине од 40 километара на сат се односи на возила која пролазе поред школског 
аутобуса из којег излазе ђаци или у који улазе ђаци. Tо ограничење брзине се односи на сва возила 
која се крећу у истом правцу као аутобус, без обзира на то да ли аутобус стоји или се креће.

Предња и задња светла аутобуса трепћу да би подсетила возаче да може да буде деце која прелазе 
пут или намеравају да пређу пут.

Аутобуси не могу брзо да се зауставе, јер су велики и тешки. Дакле, запамтите:

• Смањите брзину на 40 километара на сат када светла аутобуса трепћу

• Пропустите аутобусе

• Пазите на децу која прелазе пут

• Никада немојте да паркирате на аутобуској станици или у близини аутобуске станице или зоне 
за аутобусе.

Неформалне станице школског аутобуса

На неформалне станице школског аутобуса нису постављени саобраћајни знакови и оне се обично 
налазе у руралним крајевима. Оне могу да буду испред нечијег имања или поред пута због чега 
возачима може да буде тешко да уоче децу.

За више информација о томе како да нам деца буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au
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Изгубљени животи на путевима НЈВ. 
Наш циљ је нула.

Како ћете помоћи деци да безбедно 
уђу у аутобус и изађу из аутобуса
Деца су у највећој опасности неколико минута 
након изласка из аутобуса. Ево како ви можете 
да смањите тај ризик:

• Увек дочекајте дете на аутобуској станици. 
Никада немојте да га чекате на другој страни 
пута и да га дозивате оданде.

• Сачекајте да аутобус оде, онда изаберите 
безбедно место на којем ћете прећи пут. Не 
заборавите Стани! Гледај! Слушај! Размисли! 
(Stop! Look! Listen! Think!).

• Ако ви не можете да одете по своје дете, 
замолите одраслу особу у коју имате 
поверења да га дочека уместо вас.

• Чекајте на аутобуској станици и удаљите се 
најмање један корак од ивице пута. 

• Увек сачекајте да аутобус оде, а затим пређите 
пут на безбедном месту.

• Ако аутобус има уграђене појасеве, вежите се.

Пружите детету пример како пешак треба да 
се понаша. Деца од вас преузимају навике 
за безбедно коришћење пута и са њима ће 
наставити и касније, када буду довољно стара да 
сама иду у школу. 

Најмање до осме године живота вашег детета, 
држите га за руку на тротоару, на паркингу и 
када прелазите пут. Најмање до десете године 

живота вашег детета, будно мотрите на њега и 
држите га за руку када прелазите пут.

СТАНИ (STOP) ! 
корак назад од ивице пута

ГЛЕДАЈ (LOOK) ! 
стално у оба правца

СЛУШАЈ (LISTEN) ! 
звукове возила која се приближавају

РАЗМИСЛИ (THINK) ! 
да ли је безбедно прећи пут и 
проверавај саобраћај све док не стигнеш 
безбедно на другу страну пута

Поруке за децу од забавишта до 
2. разреда 

• Држи одраслог за руку:

 - када прелазиш пут

 - на тротоару

 - на паркингу

 
Поруке које морате да пренесете деци 
у 3. и 4. разреду

• Држи одраслог за руку 
када прелазиш пут

• Пут прелази на безбедном месту

 
Поруке које морате да пренесете деци 
у 5. и 6. разреду

• Стани! Гледај! Слушај! Размисли! сваки 
пут када прелазиш пут и проверавај 
саобраћај све док не стигнеш 
безбедно на другу страну пута

 
Од забавишта до 6. разреда

• Сачекајте да аутобус оде, затим 
пређите пут на безбедном месту. 

За више информација о томе како да нам деца 
буду безбедна у близини школа, погледајте део 
намењен родитељима на safetytown.com.au
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