
На основу члан 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 29/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018  и 111/2021 – др. закон)  и члана 40. 

став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), а 

у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС“, број 41/2019), 

Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 15.07.2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОСТАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ 

ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА У СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

I ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се постављање и одржавање јавних дечијих игралишта у својини 

Општини Пландиште ( у даљем тексту јавна дечија игралишта). 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење: 

1)   јавно дечије игралиште 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 групам 

 2) постојеће јавно дечије игралиште јесте дечије игралиште које је стављено  у  употребу  пре 

23.новембра 2018.године; 

3)  опрема за јавно дечије игралиште је опрема и конструкција, укључујући компоненте и 

конструктивне елементе са којима, или на којима, деца могу да се играју на отвореном, појединачно 

или у групама, према сопственим правилима или из сопствених разлога за игру, који се у било ком 

тренутку могу променити; 

4)    површина за јавно дечије игралиште је површина игралишта са које почиње коришћење опреме 

на дечијим игралиштима и која обухвата најмање подручје удара ( подручје у које корисник може да 

удари након падања кроз простор пада; 

5)    лице одговорно за постављање дечјег игралишта јесте правно лице или предузетник које је 

преузело одговорност за пројектовање,  уградњу и постављање дечјег игралишта, стављањем знака  

усаглашености  на  информативну таблу и  сачињавањем  декларације  о  усаглашености дечијег 

игралишта са захтевима правилника којим се уређује безбедност дечијег игралишта. 

Други изрази употребљени у овој одлуци, који нису дефинисани у ставу 1.овог члана, имају значења 

дефинисана правилником којим се уређује безбедност дечијих игралишта. 

Члан 3. 

Општина Пландиште постављање јавних дечијих игралишта поверава правном лицу или 

предузетнику, у складу са позитивним законским прописима. 

 



Постављање и одржавање  јавних  дечјих  игралишта  Општина Пландиште  поверава  Јавном   

предузећу  „Полет“ Пландиште. 

Међусобна права и обавезе о одржавању јавних дечијих игралишта уредиће се уговором 

између Општине Пландиште и јавног предузећа из става 2.овог члана. 

У име Општине Пландиште, уговор закључује председник Општине. 

Члан 4. 

Постављање и одржавање јавних дечијих игралишта врши се у складу са законом којим се 

уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и правилником којим се уређује 

безбедност дечјих игралишта. 

II ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА 

Члан 5. 

Јавна дечија игралишта се не могу налазити поред подручја које се сматра деградираним 

земљиштем у складу са законом којим се уређује заштита земљишта или земљишта без адекватног 

одводњавања, или поред подручја  која  се користе  за утовар  или истовар  или чување  материјала  и 

производа  или других потенцијално опасних подручја, или подручја где бука отежава комуникацију 

и представља извор штетног утицаја. 

Члан 6. 

Јавно дечије игралиште мора бити постављена на простору који је дефинисан за ту намену, и 

уколико је то могуће, у близини стамбених зграда, функционалних јавних објеката или у оквиру 

јавне зелене површине или на другом безбедном простору у оквиру паркова природе, заштићених 

природних  добара,  површина  ван урбаног  ткива,  а  у природним  околностима  и мора  имати 

адекватно осветљење ако су постављена у урбаном окружењу. 

Јавно дечије игралиште се поставља даље од саобраћајница, у мери у којој је то могуће, а у 

складу са условима прописаним правилником којим се уречује безбедност дечијих игралишта. 

Јавно дечије игралиште мора испуњавати услове приступачности, тако да буде доступно 

свим корисницима, као и оним са смањеном покретљивошћу; лако доступно за хитне медицинске и 

спасилачке интервенције; са добро обележеним приступима, пешачким прелазима и осветљењем. 

Прилаз јавном дечијем игралишту мора бити удаљен од саобраћаја и паркираних зона, а 

посебно од оних  са  транзитним  и  брзим  саобраћајем  и  бити  такав  да  спречи  кориснике  да  без  

намере  приступе подручјима у којима се возила крећу и паркирају. 

Улаз, излаз и путеви за ванредне ситуације на дечијим игралиштима у сваком тренутку 

морају да буду приступачни и без било каквих физичких препрека. 

Члан 7. 

Јавно  дечије  игралиште,  поред  опреме  за  дечије  игралиште,  опремају  се  нарочито  са:  

јавним осветљењем,  уколико  се  дечије  игралиште  налази  у  урбаној  зони,  довољним  бројем  

клупа  у  односу на површину игралишта и ђубријерама за сакупљање чврстог комуналног отпада. 



Урбани мобилијар који се користи на игралиштима не сме представљати ризик, односно 

могућност узроковања тешких телесних повреда. 

У оквиру јавног дечијег игралишта се мора поставити најмање једна информативна табла 

која садржи информације о коришћењу игралишта на безбедан начин, укључујући забране и 

ограничења прописана на његовој површини, са симболимима и подацима утврђеним правилником 

којим се уређује безбедност дечијих игралишта. 

Члан 8. 

У погледу потребне површине и опреме на јавним дечијим игралиштима морају се 

испоштовати сви технички захтеви утврђени правилником којим се уређује безбедност дечијих 

игралишта. 

Члан 9. 

Пре стављања  јавног дечијег игралишта у употребу спроводи се поступак првог прегледа 

дечијег игралишта. 

Први преглед из става 1.овог члана обавља  Tело за редовне и ванредне прегледе дечјих 

игралишта, именовано  решењем  надлежног  министра  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  

технички  захтеви  за производе и оцењивање усаглашености и правилником којим се уређује 

безбедност дечјих игралишта ( у даљем тексту: Именовано тело). 

Првим прегледом потврђује се општи ниво безбедности опреме и потребних површина, као и 

испуњење захтева за постављање дечијег игралишта, односно да дечије игралиште испуњава све 

релевантне захтеве из правилника којим се уређује безбедност дечијих игралишта. 

III ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА 

Члан 10. 

Јавно дечије игралиште мора испуњавати све захтеве правилника којим се уређује безбедност 

дечијих игралишта и то током целог периода употребе. 

У поступку одржавања јавног дечијег игралишта сходно се примењују захтеви, стандарди у 

упутства прописана правилником којим се уређује безбедност дечијих игралишта. 

Члан 11. 

Уколико  се  током  поступка  одржавања  открију  озбиљни  недостаци  који  би  могли  да  

угрозе безбедност, они се без одлагања уклањају. 

У случају да то није могуће, опрема се мора осигурати како се не би користила, 

имобилизацијом или уклањањем. 

Кад неки део опреме треба да се уклони са локалције, ради одржавања, сва причвршћења или 

темељи који остану у тлу треба да се уклоне или заштите како би локација била безбедна. 

Члан 12. 

Јавно  предузеће  „Полет “  Пландиште  је  у  обавези  да  редовно  врши одржавање јавних 

дечјих игралишта у складу са правилником којим се уређује безбедност дечјих игралишта, ове 

одлуке и Уговора, и да редовно о томе обавештава ресорног члана Општинског  већа. 



Јавно предузеће из  става  1.овог  члана,  дужно је да  Општинском  већу два  пута  годишње 

подноси извештај о одржавању јавних дечјих игралишта. 

Поред подношења извештаја у смислу става 2.овог члана, јавно предузеће је у обавези да 

поднесе извештај и по захтеву Општинског већа или ресорног члана Општинског већа. 

IV РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА 

Члан 13. 

Редован и ванредан преглед јавних дечијих игралишта обезбеђује Општина Пландиште, као 

власник јавних дечијих игралишта. 

Именовано тело доставља Општини Пландиште извештај о прегледу јавних дечијих 

игралишта, са утврђеним евентуалним недостатцима. 

Редовни  и  ванредни  преглед  јавних  дечијих  игралишта  обавља  Именовано  тело,  на  

начин  и по поступку прописаним правилником којим се уређује безбедност дечијих игралишта. 

Члан 14. 

Редован преглед јавног дечијег игралишта обавља се једном годишње. 

Редован   годишњи   преглед   јавног   дечијег   игралишта   обухвата   све   поступке   

(оцењивања усаглашености) који су неопходни да се установи да ли дечије игралиште, у употреби, 

задовољава релевантне захтеве из правилника којим се уређује безбедност дечијих игралишта. 

Овлашћено лице Јавног предузећа „Полет“ Пландиште присуствује  приликом спровођења 

редовног прегледа јавног дечијег игралишта. 

Члан 15. 

Ванредни преглед  јавног  дечијег  игралишта  спроводи  се  у случају промена  које  су 

настале  као последица  оцене  мера  безбедности;  дејства  временских   услова;  присуства  труљења  

или  корозије; укључујући и сваку промену нивоа безбедности опреме која настане као последица 

обављених поправки или додатних, замљењених компонената. 

Захтев за ванредни преглед јавног дечијег игралишта подноси се Именованом телу у писаном 

облику са подацима о лицу које обавља послове одржавања јавног дечјег игралишта, као и називом 

Именованог тела које је извршило претходни редовни преглед дечијег игралишта. 

V СТРУЧНО ТЕЛО ОПШТИНЕ 

Члан 16. 

Општинско веће образује Стручно тело за контролу стања и одржавања јавних дечијих 

игралишта. 

Актом Општинског  већа уређује се број чланова и ближа надлежност Стручног тела. 

Стручним телом председава ресорни члан Општинског већа. 

Стручно  тело  сарађује  са  Именованим  телом,  ресорним  миснистарством  и  другим  

ресорним институцијама. 



VI ВОЂЕЊЕ ЛИСТЕ ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА 

Члан 17. 

Општина Пландиште,  као  власник  јавних  дечијих  игралишта,  води  листу  дечијих  

игралишта  која  садржи нарочито податке о локалцији, опреми и површинама за ублажавање удара и 

датумима редовних прегледа. 

Листу   о   јавним   дечијим   игралиштима  Општина Пландиште   доставља   надлежном   

инспектору   и   ресорном министарству на њихов захтев. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

На питања која нису уређена  овом одлуком непосредно се  примењују одредбе закона којим 

се уређују  технички  захтеви  за  производе  и  оцењивање  усаглашености,  правилника  којим  се  

уређује безбедност  дечјих  игралишта  и  других  прописа  која  се  односе  на  постављање  и  

одржавање  дечијих игралишта. 

Члан 19. 

Општинско веће именоваће Стручно тело, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

Члан 20. 

Постојећа  јавна  дечија  игралишта  морају  се  усагласити  са  техничким  захтевима  за  

потребну површину и за опрему на дечјим игралиштима. 

Члан 21. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
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