
12.09.2019. 
Свечано додељена ауто-седишта за бебе 
 
 Председник Савета за безбедност саобраћаја и градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић изразио је велико задовољство што је Свечана сала 
Градске управе препуна деце и младих родитеља који су дошли на свечано 
преузимање безбедносних ауто-седишта, које је Градска управа обезбедила као 
поклон за све бебе рођене од јануара 2019. године на територији града Краљева. 
 „Схватили смо да је неопходно да сва деца која су рођена од почетка 
године имају право на бесплатна ауто-седишта, односно да родитељи не морају 
да  издвајају сопствени новац за ове намене. Обезбедили смо довољно седишта 
не само за децу која су рођена ове године, него и за децу која ће се наредне 
године родити на територији Краљева и што је најважније, наставићемо да 
купујемо ова седишта и у наредним годинама како би сва деца рођена на 
територији града Краљева, чији су родитељи становници града на Ибру, могли да 
добију бесплатно седиште од града Краљева“, истакао је градоначелник.  

Терзић је подсетио да Влада Републике Србије и град Краљево обезбеђују 
значајна финансијска средства како би помогли родитељима ове деце, као и да је  
град Краљево, заједно са Покретом за децу „Три плус“, обезбедио попусте у 
различитим радњама за породице са троје и више деце.  

„Краљевачки привредници су се одазвали овој акцији тако да породице са 
троје и више деце имају попусте и у продавницама одеће, обуће и свим оним 
спортским клубовима где њихова деца могу да тренирају и надам се да ћемо у 
наредним годинама имати све већи број младих родитеља који ће се одлучити да 
имају троје и више деце“, апеловао је градоначелник. 
 Председник Скупштине града Краљева, уједно и председник ужег сазива 
Савета за безбедност саобраћаја, Ненад Марковић истакао је да је град Краљево, 
пре три године, први у Србији започео ову акцију. 

„Настављамо акцију, после две године паузе, набавили смо 1200 седишта 
за сву децу рођену од 1. јануара до данас. Пошто се у Краљеву, нажалост, 
годишње роди испод 1000 беба, биће довољно седишта и за децу рођену до 
фебруара, марта следеће године“, изјавио је Марковић, па појаснио: 

„Родитељи ће овог пута проћи једну краћу обуку како се седишта правилно 
фиксирају, по захтеву Агенције за безбедност саобраћаја, а уверени смо да ће та 
обука да им буде од користи, јер ситница може да доведе до тога да уопште нема 
никаквог ефекта правилно везивање, дакле сврха је да науче како се исправно 
фиксира седиште у аутомобилу.“   
 Након презентације о правилном фиксирању ауто-седишта за бебе,  
родитељима је одржана и демонстрација фиксирања седишта у аутомобилима 
испред зграде Градске управе града Краљева. 
 

Савет за безбедност саобраћаја града Краљева ће обављати обуку и 
преузимање ауто-седишта сваког четвртка, у периоду од 18.00 до 19.00 
часова, у Свечаној сали Градске управе града Краљева (Трг Јована Сарића 1, 
средњи улаз), све до утрошка набављене количине ауто-седишта.  

 


