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У складу са Одлуком о заштитнику грађана града Зрењанина, заменица заштитника грађана 
задужена за ресор права детета сматрала је неопходним да се обрати јавности након сазнања 
из средстава јавног информисања  о саобраћајној несрећи која се десила у Елемиру,  у којој је 
настрадало дете и тим поводом  је указала на следеће:

Деца су посебно угрожена група у саобраћају. Због своје перцепције нису у могућности да 
процењују саобраћајну ситуацију на исти начин као одрасли. Важно је са  децом радити од 
најранијег  узраста и  учити  их  саобраћајној  култури.  Родитељи  требају да  утичу на  децу 
својим личним примером и поштовањем саобраћајних прописа,  затим и остали који раде са 
децом као што су предшколске установе и школе кроз програме рада са децом, константно и 
интензивно, како би се смањио ризик од страдања у саобраћајним удесима.

Постоје закони и прописи који говоре о безбедности деце у саобраћају,  али до год се деси 
макар и један несрећан случај, он нас опомиње да је у пракси потребно направити корак више 
по питању безбедности деце у саобраћају.

Возачи  приликом  управљања  возилом  морају  бити  опрезнији  на  државним  и  локалним 
путевима,  у несељеним местима, местима око школа, игралиштима и свим другим местима 
где се реално могу очекивати деца.  Постоје и разне друге животне ситуације које  возачи 
такође морају предвидети, као на пример да деца могу истрчати на пут понесена игром или 
услед непажње. 

Нико нема право да угрожава било чији живот и безбедност.

Локална самоуправа има велику улогу у безбедности саобраћаја. На законским основама и у 
оквирима  своје  надлежности  може  да,  издвајањем  финансијских  средстава  спроведе 
дугорочне  мере  или  да  у  недостатку  финансијских  средстава   на  подизање  безбедности 
саобраћаја утиче привремено, краткорочним мерама.

Сви су дужни да предузму мере заштите према деци и да се труде да деца не страдају у 
саобраћају. 
    
Безбедност деце мора бити на првом месту.
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