
Документација која прати 
производе приликом  
стављања на тржиште и/или 
употребу

Безбедност 
дечјих 

игралишта

Опште информације о производу,
Претходна информација,
Информације о постављању
Информације о контроли и одржавању,
Информације које треба да се обезбеде за повр-
шине за ублажавање удара.

Европска унија пружа континуирану подршку Србији у 
отклањању техничких баријера трговини и слободном 
кретању роба. Процес усаглашавања са прописима 
и стандардима ЕУ остварен је, између осталог, и 
кроз техничку подршку институцијама кроз неколико 
пројеката чија је вредност виша од десет милиона 
евра. 

Ова публикација објављена је у оквиру пројекта ”ЕУ 
за Србију – подршка безбеднијим производима”. За 
садржину публикације одговорно је Министарство 
привреде и Oca Global и садржина не изражава 
званичне ставове Европске уније.

Мора да будe у складу са захтевима стандарда SRPS 
EN 1176-1 и да буде написана на српском језику.

Овај пројекат 
финансира

Европска унија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство 
привреде

Правилник о безбедности дечјих игралишта
(Службени гласник РС, 41/19)

Будући да је, према незваничним подацима, 
више од 80% повреда на дечјим игралиштима 
проузроковано падом са опреме, основни 
задатак пројектанта је да се ускладе слободна 
висина пада опреме и критична висина пада 
површине за ублажавање удара.

Да би се спречиле незгоде, власник мора да 
обезбеди да дечје игралиште испуњава захтеве 
овог правилника током целог периода употребе, 
узимајући у обзир локалне услове и упутства 
произвођача који могу да утичу на учесталост 
контроле.

Именована тела за редовне и ванредне прегледе 
игралишта, као и за прегледе типа опреме и површине 
налазе се у регистру Министарства привреде.

www.tehnis.privreda.gov.rs 



који су саставни део Правилни-
ка о безбедности дечјих игралишта:
SRPS EN 1176-1, Део 1: Општи захтеви за безбедност 
и методе испитивања;

Додатни специфични захтеви за безбедност и ме-
тоде испитивања:
SRPS EN 1176-2, Део 2 - љуљашке,
SRPS EN 1176-3, Део 3 - тобогани,
SRPS EN 1176-4, Део 4 - жичаре,
SRPS EN 1176-5, Део 5 - вртешке,
SRPS EN 1176-6, Део 6 - опрема за њихање,
SRPS EN 1176-11, Део 11 - просторне мреже,
SRPS EN 1177, Површине игралишта које ублажавају 
удар - Методе испитивања за одређивање ублажа-
вања удара.

Дечја игралишта

Постојеће дечје игралиште 

Стандарди 

Не смемо да заборавимо 
стандарде који су наведени 
као нормативне референце.

То је сваки отворени простор, укључујући целокупно 
земљиште, ограду, вегетацију, приступне стазе, 
потребне површине и опрему, намењен, изграђен 
и опремљен с намером да се деца на њему играју 
појединачно или у групама;

Декларација о усаглашености коју сачињава 
произвођач под одређеним условима,
Декларација о усаглашености коју сачињава 
произвођач на бази сертификације типа.

Пре стављања у употребу дечјег игралишта, за које 
је спроведен поступак оцењивања усаглашености, 
лице одговорно за постављање дечјег игралишта:

сачињава и издаје Декларацију о усаглашености 
за постављено дечје игралиште;

ставља знак усаглашености за дечје игралиште 
на информативну таблу, у складу са Прилогом 2 
Правилника. 

То је дечје игралиште које је стављено у употребу пре 
23. новембра 2018. године

На дечја игралишта постављена на приватној 
имовини која нису намењена јавној употреби, 
одредбе овог правилника се не примењују.

Исправе о усаглашености за 
опрему и површине за дечја 
игралишта

Исправа о усаглашености за 
целокупно дечје игралиште


