
 

СПРЕЧИМО  УПОТРЕБУ 

ПИРОТЕХНИКЕ – ПЕТАРДИ 

КОД  ДЕЦЕ!!! 
 

 

   Родитељи су одговорни за поступање своје 

деце и малолетних лица која неовлашћено 

употребљавају пиротехничка средства.  
 

   Употреба пиротехничких средстава  на 

местима и на начин којим се изазива 

узнемиреност грађана, санкционисана је 

законом. 
 

   Упознајте своје дете са опасностима које 

вребају од употребе пиротехничких средстава.  
 

   Немојте употребу пиротехнике  сматрати као 

безазлену забаву.  
 

   Немојте да вам поклон у најлепшим 

тренуцима детињства ваше деце буду 

пиротехничка средства. 

 
 

   Немојте употребљавати пиротехничка 

средства  пред вашом децом, тиме само 

подстичете њихову радозналост.  
 

   Ако поседујете нека од пиротехничких 

средстава,  држите их ван домашаја ваше деце. 
 

 

Сваке године све већи број деце буде 

повређено од употребе пиротехничких 

средстава, не дозволите да Ваше 

дете буде једно од њих !!! 

 

 

ПАЖЊА РОДИТЕЉИ ! 

   Ваша деца су наше  највеће богаство, не 

поклањајте им нешто од чега би могли да 

настрадају. 

   Вашој деци сте ви узор, имајте то на уму јер 

они не сматрају петраде опасним ако их ви 

користите. 

   Нашим одговорним понашањем несмемо 

подценити дечију заинтересованост за оружјем, 

а акога поседујете, чувајте га за децу на 

закључаном и недоступном месту. 

   Најбоља превентива је да не користимо 

пиротехнику и друга експлозивна средства, јер 

се празници могу прославити и другачије, и пре 

свега пријатније.  

 
 

ОДЛУЧИТЕ -  ДЕТИЊСТВО НАШЕ 

ДЕЦЕ ИЛИ ПЕТАРДЕ ?!  

 

 

Полицијска управа у Бору 

 

 

 

 

 

 

Упознајмо нашу децу о 

опасностима употребе 

пиротехнике 



 

Употреба петарди није у моди!!! 
 

    Децо, жеља нам је да Вам укажемо на 

опасности и последице које настају употребом  

пиротехничке -  петарде -  нису ваше играчке!!! 

Велику опасност по тебе и твоје другаре 

представља употреба пиротехнике (петарди). 

 

 

ПАЖЊА ДЕЦО! 
 

   Немојте никад куповати пиротехничка 

средства  на сумњивим местима, улици, или 

продавници, без знања и одобрења ваших 

родитеља.  
 

   Немој никада куповати или употребљавати 

петарде на наговор другара, или зато што то 

друга деца раде. Они можда нису упознати и не 

знају колико петарде могу бити опасне и  

штетне.  
 

   Немојте никад употребљавати петарде у 

затвореним просторијама, на местима где се 

окупља већи број људи 

 

 

   Ако сазнаш да неко 

доноси петарде у 

школу, или неке 

друге експлозивне 

материје, одмах о 

томе обавести своје 

родитеље, 

наставнике или 

вашег школског 

полицајца.  
 

 

Децо да ли знате зашто су петарде 

штетне и опасне: 
 

   Пиротехничка средства - петарде опасне су 

пошто  садрже разне хемијске материје које 

производе различите ефекте: светлост, ватру, 

топлоту, звук и дим.  
 

 
 

   Ови ефекти могу да доведу до различитих 

здраствених последица као што су опекотине, 

оштећења вида и слуха, губитак прстију,  

понекад и целе шаке, а понекад и пожар. 
 

 
 

   Немој никада да  дозволиш да се овако нешто 

деси теби или твојим другарима. 
 

 
 

   Никада не треба користити петарде у 

школском окружењу или на местима где је 

присутан већи број деце, јер то повећава ризик 

од повреда.  

 

 

 

Сведоци смо немилих догађаја који 

се дешавају неопрезним руковањем 

пиротехником – петардама!!! 
 

   Највећи број поврда задобијају деца, које 

могу настати приликом коришћења петарди 

јављају се због неисправности или несавесног и 

нестручног руковања петардама. 
 

 

 
 

   Никада немојте палити више петарди у исто 

време, јер се тиме повећава разорна моћ 

петарде што може бити опасно по живот.  
 

 

 
 

   Последице које настају могу се јавити у  

облику: 

опекотина, 

  оштећења  вида и слуха,  

повреда - најчешће прстију, а понекад и 

целе шаке, 

оштћење и уништење имовине,   

  удисање отровних испарења. 
 

 

ОДЛУЧИ - ТВОЈЕ ДЕТИЊСТВО ИЛИ 

ПЕТАРДЕ ?! 

 


