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Падови
деца су склона паду, 
јер још увек развијају вештине 
балансирања, зато подлога 
мора бити одговарајућа.

Заглављивање
дављење услед заглављивања
главе/ врата је трећи узрок 
фаталног исхода на игралиштима. 
Сви отвори морају бити испитани.

Нагњечење и одсецање
ове повреде могу настати на 
саставу два или више еле-
мената опреме за игралишта 
који се померају један у 
односу на други.

Избочине
на простору у оквиру игралишта 
не сме да постоји ниједна 
препрека коју корисник не би 
очекивао и која би могла да 
проузрокује повреде.

Саплитање
дубоке јаме/ пукотине у 
оштећеној гуменој 
површини или слично.
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КОЛИКО СУ 

БЕЗБЕДНА ДЕЧЈА 

ИГРАЛИШТА?

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.

НАЈЧЕШЋИ РИЗИЦИ ОД ПОВРЕДА 
НА ДЕЧЈИМ ИГРАЛИШТИМА



Стање дечјих игралишта 
у Србији

И
гра је, заправо, одређено чињење, 
учење. Деца кроз игру уче да управљају 
ризиком. Простор за игру треба да буде 

безбедан колико је то неопходно, а не колико је 
то могуће. У оквиру пројекта ”ЕУ за Србију – 
подршка безбеднијим производима” један део 
посвећен је безбедности дечјих игралишта. 

Група домаћих и страних стручњака обишла је 
30 постојећих дечјих игралишта у шест градова 
у  Србији и припремила  извештаје о 
недостацима, процени ризика и анализи 
трошкова за њихову реконструкцију ради 
усаглашавања са захтевима Правилника о 
безбедности дечјих игралишта („Сл. гласник 
РС“, бр. 41/19). Материјал је доступан на пор-
талу   www.tehnis.privreda.gov.rs

Неопходан је велики заокрет у начину управљања 
дечјим игралиштима;

Надлежност инспекцијског надзора припада 
комуналној инспекцији, као и републичкој 
тржишној инспекцији;

У највећем броју случајева власник игралишта је 
локална самоуправа, односно град, или су то 
власници/корисници објеката на којима се 
игралиште налази (ресторани, бензинске пумпе, 
хотели, приватни вртићи и слично).

закључАК

В е о м а в и с о к р и з и к представљају: 
локације постављања игралишта 
(близина реке или коловоза, саобраћаја), 
оштећени дрвени делови опреме, 
нестабилна и оштећена конструкција са 
недостајућим деловима.

Висок ризик представљају: неадекватна 
конструкција и површина за ублажавање 
удара, недостајући делови, непотпуна 
заштита делова осветљења која су под 
напоном, недостајући или трули делови 
дрвене опреме, неприкладно место 
постављања опреме не водећи рачуна о 
зонама опреме (љуљашка на пешачкој 
стази), оштећени делови пењалица, 
истрошена површина, недостатак песка, 
неадекватан размак на мердевинама и 
пењалицама, незаштићени вијци, оштри и 
избочени делови опреме, поломљена или 
недостајућа седишта, зарђала констру-
кција, истрошени спојеви на справама, 
неприкладни држачи за руке, пластични 
носачи љуљашки. 

Само два игралишта (од узоркованих) у 
Београду су у потпуности у складу са 
захтевима Правилника о безбедности 
дечјих игралишта и на њима није 
пронађен ниједан недостатак.


