
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ 

МЕМОРАНДУМ ОРГАНА ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа 
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину 

информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање 
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10, 

114/2015) 

  
број  
 
  
 

Датум: 

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство привреде 

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Кнеза Милоша 20 

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА 
Rulebook on safety of  playgrounds 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе 
и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), члана 5. и 201, Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) 
 

5. Веза са другим прописима:- 

6 Разлози за доношење техничког прописа: Заштита и безбедност деце и омладине, уређење области која до сада није била 
уређена, али услед великог броја повреда на дечијим игралиштима анализом је установљена потреба регулисања. 
 
 

6. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи 
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то 
могуће): 
95 
9506 
 

7. Фаза: 
   Технички пропис у припреми  
   [  ]  Да     [  ]  Не 
 
   Објављен технички пропис 
   [  ]  Да      [  ]  Не 

 
 Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме 

8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):  

Овим правилником прописују се: битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе 

на потребне површине и опрему за јавна дечја игралишта, као и други захтеви и услови који морају 

бити испуњени за постављање и контролу у употреби дечјих игралишта; садржина декларације о 

усаглашености; садржина техничке документације; поступци за оцењивање усаглашености; 

захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање 

усаглашености; знак усаглашености и означавање усаглашености; поверљивост података и 

заштитна клаузула. 

This Rulebook prescribes: essential requirements for the protection of health and safety related to the 

necessary areas and equipment for public playgrounds, as well as other requirements and conditions that 

must be met for setting up and controlling the use of playgrounds; content of the declaration of 

conformity; contents of technical documentation; conformity assessment procedures; the requirements that 

the conformity assessment body must fulfill in order to be designated for the conformity assessment; mark 

of conformity and marking of conformity; confidentiality and safeguard clause. 

9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као 
основа за његову израду: 
 

- 10. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не 

користе као основа за његову израду и разлози за њихово некоришћење: SRPS EN 1176-1, Опрема и 

потребна површина за дечја игралишта - Део 1: Општи безбедносни захтеви и 



методе испитивања; 

- SRPS EN 1176-2, Опрема и потребна површина за дечја игралишта - Део 2: Додатни 

специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за љуљашке; 

- SRPS EN 1176-3, Опрема и потребна површина за дечја игралишта - Део 3: Додатни 

специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за тобогане; 

- SRPS EN 1176-4, Опрема и потребна површина за дечја игралишта - Део 4: Додатни 

специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за жичаре; 

- SRPS EN 1176-5, Опрема и потребна површина за дечја игралишта - Део 5: Додатни 

специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за вртешке; 

- SRPS EN 1176-6, Опрема и потребна површина за дечја игралишта - Део 6: Додатни 

специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за опрему за њихање 

- SRPS EN 1176-11, Опрема и потребна површина за дечја игралишта - Део 11: 

Додатни специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за просторне мреже 

SRPS ЕN 1177, Површине игралишта које ублажавају удар — Одређивање критичне 

висине пада.  

- SRPS ISO/IEC 17065 

- SRPS ISO/IEC 9001 
 

11. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: Овај правилник ступа на 

снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се 

од 1. августа 2018. године, осим члана 33. који се примењује даном приступања Републике 

Србије Европској унији. 
 

12. Предложени датум примене прописа: 1. август 2018. 
13.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге:- 

14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа? 
 
   [  ]  Да      [  ]  Не 
 

15. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

16. Да ли су подаци из пријаве поверљиви? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

17. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

18. Процена потреба за нотификацијом: 
 
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту          [  ]  Дa      [  ]  Нe 

  
-По споразуму СТО / ТБТ         [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 
-Остало – нпр. СТО / СПС-а     [  ]  Дa  ЦЕФТА    [  ]  Нe 

 


