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U Narodnim novinama 92/2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
sigurnosti prometa na cestama koji je stupio na snagu u 5. kolovoza. Za neke promjene već se
moglo čuti, no vjerujemo da o nekima znate puno manje, piše Danas.hr .

PRIJEVOZ DJECE VOZILIMA
Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala
i vozila za prijevoz tereta u kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, ne smije u takvim motornim
vozilima prevoziti djecu nižu od 150 cm, ako nisu smještena u posebnoj sigurnosnoj sjedalici ili
postolju, koja su za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u
vozilu i suprotno načinu koji je odredio proizvođač sigurnosne sjedalice;

Vozač motornog vozila koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u kojem su
ugrađeni sigurnosni pojasevi smije na sjedalima koja nisu prednja prevoziti djecu nižu od 150
cm, a visoku barem 135 cm, koja nisu smještena u sigurnosnoj sjedalici ili postolju, ukoliko su
ona pravilno vezana sigurnosnim pojasom za odrasle osobe;

Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala
i vozila za prijevoz tereta u kojem nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smije u takvim vozilima
prevoziti djecu mlađu od 3 godine, a djeca stara 3 godine i više, a niža od 150 cm ne smiju se
smjestiti na prednje sjedalo.

KORIŠTENJE MOBITELA ZA VRIJEME VOŽNJE
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Osim vozača motornog vozila, sada mobitel uporabom ruku, na način kojim se umanjuje
mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom, ne smiju koristiti niti vozači bicikla,
tramvaja i svih drugih vozila u prometu.

VOZAČKA DOZVOLA
Vozačka dozvola izdaje se s rokom važenja na 10 godina, a najduže do 65. godine života
vozača. Prilikom produljenja vozačke dozvole, vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom
pregledu za vozače ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena uvjerenjem na temelju kojeg
je vozačka dozvola izdana, kao i prilikom produljenja vozačke dozvole nakon 65. godine života.

ODJAVA VOZILA
Novi vlasnik vozila, odnosno osoba koja je kupila vozilo dužan je u roku od 15 dana od stjecanja
vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne
odjavi, Ministarstvo unutarnjih poslova će na zahtjev osobe koja je prodala vozilo rješenjem
ukinuti registraciju vozila;

Ministarstvo unutarnjih poslova će po službenoj dužnosti odjaviti vozilo ako je važenje
registracije, odnosno kartona tehničke ispravnosti lake prikolice isteklo prije više od jedne
godine.

POVEĆANJE NOVČANIH KAZNI ZA IZAZIVANJE PROMETNIH
NESREĆA
Sudioniku u prometu koji izazove prometnu nesreću s ozlijeđenim osobama novčana kazna za
počinjeni prekršaj kojim je izazvao prometnu nesreću uvećava se za iznos od 2.000 kuna.
Sudioniku u prometu koji izazove prometnu nesreću s materijalnom štetom novčana kazna za
počinjeni prekršaj kojim je izazvao prometnu nesreću uvećava se za iznos od 1.000 kuna.
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