
Научите своје дете да безбедно пређе 
преко улице поштујући 
следеће савете: 
- Нађи најбезбедније место за прелазак 
преко улице.  
- Улица се сме прећи само на 
обележеном пешачком прелазу „зебри“ 
и када је на семафору упаљено зелено 
светло за пешаке.  
- Обавезно се заустави на тротоару.  
- Покажи намеру да желиш да пређеш 
улицу!  
- Погледај лево, погледај десно, 
поново погледај лево! 
- Пређи преко улице најкраћим путем! 
- Не трчи док прелазиш улицу! 
- Увек буди опрезан! Провери да ли су 
сви аутомобили прошли или се 
зауставили. 
- Не истрчавај на улицу између 
паркираних и заустављених возила, јер 
те возачи не виде! 

...до школе 

Од куће... Техничка школа „Радоје Љубичић“ 
Ужице 

Ул. Николе Пашића 17 
31000 Ужице 

тел: 031/514-177; 512-067; 514-272 
E-mail: tgsf@open.telekom.rs 
www.tsradojeljubicicue.edu.rs 

У изради ове брошуре коришћене су препоруке Агенције за 
безбедност саобраћаја Републике Србије. 



Као родитељ важно је да: 
• Својим доследним и безбедним 
понашањем у саобраћају дате лични 
пример свом детету. 
• Упознате своје дете са основним 
саобраћајним знаковима, правилима и 
обавезама. 
• Практично вежбате са својим дететом 
различите ситуације у саобраћају. 
• Понављате научено са својим 
дететом, и то на различите начине и у 
различитим ситуацијама. 

 

Поштовани родитељи, 
 
деца су најрањивији учесници у 
саобраћају. Њихова способност 
опажања, обраде информација, 
моторика и знање су у развоју и због 
тога им треба Ваша помоћ да безбедно 
савладају изазов који доноси данашњи 
саобраћај.  

Способности које су важне за безбедан 
прелазак преко улице као што су 
гледање, опажање опасних локација и 
обрада важних информација, још увек 
нису довољно развијене код млађе деце.   

Због свих ових ограничења, изузетно је 
важно да Ви, као родитељ, помогнете 
свом детету да развије способности и 
вештине које ће му помоћи да се 
безбедније понаша у саобраћају! За 
децу је веома важан лични пример 
родитеља. Зато, кад прелазите улицу, 
не чините то на погрешан начин, Ваше 
дете ће Вас опонашати! Не разговарајте 
мобилним телефоном док прелазите 
преко улице! Облачите својој деци 
светлу или рефлектујућу одећу да би 
их возачи видели!  

Све до 10 година, деца више спонтано 
него промишљено прелазе улицу. 

Деца теже процењују удаљеност и 
брзину возила које им се приближава и 
дуже оклевају пре него одлуче да 
закораче на коловоз, при чему се 
саобраћајна ситуација може променити у 
односу на моменат када је дете донело 
одлуку да безбедно пређе улицу.  

У моментима када деца прелазе улицу, а 
у исто време су заузета нечим другим 
(на пример разговор са вршњацима, 
игра, маштање), драстично се умањује 
безбедност преласка улице, а њихово 
понашање и кретање је непредвидиво. 
Децу често заклањају паркирани 
аутомобили и/или друге препреке због 
чега се теже уочавају у саобраћају. 


