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Zagreb, 01. listopada 2007.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO POLICIJE
g. Marijan Benko, ravnatelj

Poštovani gospodine Benko,
Pravobraniteljica za djecu putem medija je doznala za nesreću u kojoj su dvije
četrnaestogodišnje djevojčice stradale ispavši iz školskog autobusa. Također, prošli je tjedan u
medijima objavljena informacija o školskom autobusu kojim se djeca prevoze iz Općine
Gradac u škole u Makarsku, a koji ne udovoljava uvjetima iz Pravilnika o uvjetima koje
moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca (NN 8/2006). Svjedoci smo također
činjenice kako se djeca neadekvatno prevoze autobusima na izvanškolske aktivnosti, na način
da ih u autobusima bude više od propisanog broja, tako da stoje ili ih više sjedi na jednom
sjedalu.
Koristimo priliku izraziti zabrinutost i učestalom kršenju Zakona o sigurnosti prometa na
cestama (NN105/04), vezano uz prijevoz djece mlađe od 5 godina. Naime, člankom 163.
navedenog Zakona je propisano kako «Vozač osobnog automobila ne smije na prednjem
sjedalu prevoziti dijete mlađe od 12 godina niti na stražnjem sjedalu dijete mlađe od pet
godina, osim u slučaju kada na stražnjem sjedalu ima pričvršćenu dječju sjedalicu, u kojoj
dijete mora biti vezano». Svjedoci smo činjenice, kako mnogi roditelji svoju djecu
predškolske dobi voze u osobnim automobilima, bez da su u dječjoj sjedalici, a mnogi čak i
na prednjem sjedalu, što je osobito vidljivo prilikom dovođenja djece u dječje vrtiće.
Molimo stoga da nas, sukladno Zakonu o pravobranitelju za djecu (NN 96/03), izvijestite o
provođenju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vezano uz članak 163. Također,
preporučamo poduzimanje mjera, uključujući i promidžbenih edukativnih kampanja o
važnosti korištenja dječjih sjedalica, kako bi se dodatno zaštitila i promicala sigurnost djece u
prometu.
Također molimo, da nas izvijestite o provedbi Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati
vozila kojima se prevoze djeca, u dijelu koji je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova.
S poštovanjem,
PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
Mila Jelavić, dipl.iur

