
✔

Фаза   1 Фаза   2 Фаза   3 

✔✔
✔✔✔ ✔✔✔Од рођења до 

најмање 6 месеци 
Мора бити дечје седиште са 
уграђеним појасевима, окренуто 
супротно од правца вожње. 

Ваша беба треба да буде окренута 
супротно од правца вожње све 
док не порасте до граничне 
величине седишта. 

Од најмање 6 месеци 
до 4 године 

Користите дечје седиште са уграђеним 
појасевима, окренуто у правцу или 
супротно од правца вожње. 

Од најмање 4 године 
до 7 година 

Користите дечје седиште са уграђеним 
појасевима, окренуто у правцу вожње, 
или додатно (booster) седиште са 
појасом за одрасле или са дечјим 
сигурносним појасевима. 

Деца треба да користе њихова седишта док не прерасту величину седишта, пре 
него што пређу у следећу фазу. Увек се придржавајте упутстава произвођача. 

Листа за проверу 

Колевка/капсула за бебе 

Преобратљиво седиште 
окренуто супротно од 
правца вожње

Деца су најбезбеднија  
на задњем седишту. 

Противзаконито је да деца млађа од 7 
година седе на предњем седишту.*

Од рођења до 
најмање 6 месеци 

Седиште окренуто у правцу 
или супротно од правца 
вожње (или преобратљиво) 

Комбиновано седиште са 
уграђеним појасевима 

Од најмање 6 
месеци до 4 године 

Седиште окренуто у правцу 
вожње, са уграђеним појасевима 

Додатно (booster) седиште са 
појасом за одрасле 

Додатно (booster) седиште са 
помоћним дечјим појасом

Од најмање 4 
године до 7 година

1

2

3

*Има изузетака



SERBIAN

Вежите 
Свако дете. 
Сваки пут.
Законска обавеза је да ваше 
дете седи у дечјем седишту.

Законска обавеза је да 
ваше дете седи у дечјем 

седишту.

Дечја 
аутомобилска 
седишта 

 Морају да буду Australian/
New Zealand Standard 1754

 Тражите ову налепницу 

 Не смеју да буду старија 
од 10 година 

 Ако сте имали саобраћајну 
несрећу морате да 
промените дечје седиште. 

Где да потражите помоћ 
Јавите се на 1300 780 713 

Ако је потребан преводилац, 
јавите се на 13 14 50 

Овај материјал је припремио Програм за 
школско образовање о дроги и опрезност 

на путевима (School Drug Education 
and Road Aware - SDERA) Smart Steps у 

консултацији са:

Kidsafe WA 
kidsafewa.com.au 

08 6244 4880

Road Safety Commission 
rsc.wa.gov.au

WALGA Roadwise Program 
childcarrestraints.com.au

 

SDERA.wa.edu.au
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