Коришћење ЛЗО при
спортским и рекреативним
активностима
Употреба ЛЗО током спортских и рекреативних
активности кључна је за спречавање и смањење
спортских повреда, а ризици од настанка повреда
сведени су на минимум.

Именована тела за
оцењивање усаглашености

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ПРИВРЕДЕ

Овај пројекат финансира
Европска унија

Именована тела спроводе одговарајуће поступке
оцењивања усаглашености у складу са Правилником.
Регистар именованих тела за оцењивање усаглашености ЛЗО доступан је на следећем линку:

www.tehnis.privreda.gov.rs

Усаглашавање са
законодавством ЕУ

ЧУВАЈ СЕБЕ
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ЗАШТИТНУ

ОПРЕМУ !

СРПСКИ ЗНАК
УСАГЛАШЕНОСТИ

Да би били сигурни да ЛЗО за спортске и рекреативне
активности задовољава безбедносне аспекте, да је
ефикасна и нешкодљива за коришћење, она мора бити
усаглашена са националним прописом, односно имати
знак 3А“.

Европска унија пружа континуирану подршку Србији у
отклањању техничких баријера трговини и слободном
кретању роба. Процес усаглашавања са ЕУ прописима
и стандардима остварен је, између осталог и кроз
техничку подршку институцијама кроз неколико
пројеката чија је вредност виша од 10 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.

ЕУ за Србију - подршка безбеднијим производима

Шта је све лична
заштитна опрема (ЛЗО)
Лична заштитна опрема (ЛЗО) користи се у многим
професионалним активностима, к ао што су:
грађевински радови, индустријска производња, рад у
лабораторији итд.
Ова група производа укључује: заштитне ципеле,
заштитне наочаре, рукавице, шлемове.
Личну заштитну опрему треба користити и при
обављању кућних послова, на пример: заштитне
рукавице од топлоте и ватре при пословима у кухињи,
изолационе рукавице за електро-радове и друго.
Личној заштитној опреми припадају и наочаре за сунце
и опрема за спортске активности: штитници за лактове и
колена, штитници за зглобове и руке, кациге и појасеви
за планинарење.

Прописи за ЛЗО на
територији Републике Србије
Лична заштитна опрема мора да буде ефикасна и
нешкодљива за корисника и усаглашена са
захтевима за безбедност и ергономским захтевима.
То се потврђује доказивањем њене усаглашености са
захтевима Правилника о личној заштитној опреми
(”Сл. Гласник РС“, бр. 23/20), односно знаком ”3А“,
српским знаком усаглашености.

Обавезе запослених
и послодаваца у вези ЛЗО
Послодавци морају да обезбеде да њихови запослени
користе одговарајућа средства и опрему за личну
заштиту на раду. Према важећем Закону о безбедности
и здрављу на раду, сви запослени дужни су да користе
ЛЗО онако како је прописао послодавац.

Правилник о личној заштитној опреми (”Сл. Гласник
РС“, бр. 23/20), односно ”3А“, српски знак
усаглашености представља паралелу са “СЕ“ знаком
и ”PPE Regulation“ у Европској унији. Ти знакови
усаглашености стављају се на ЛЗО у складу са
захтевима одговарајућих српских, односно
европских стандарда и прописа у овој области.
Усклађивање националних прописа са
законодавством Европске уније обезбеђује једнак третман
производа, повећану конкурентност, ниже цене и
већи избор за потрошаче. Тиме се обезбеђује једнак
ниво заштите јавног здравља, потрошача и животне
средине на европском унутрашњем тржишту.

Како те ЛЗО
може заштитити?
Шлем код професионалних активности, односно
кацига код спортских и рекреативних може да заштити
главу од механичких опасности (падајући предмети,
повреда главе оштрим или тупим предметима и др).
Заштитне наочаре штите од механичких опасности
(честице, поломљени комади чврстог материјала).
Лична заштитна опрема су и заштитне наочаре против
ултраљубичастог зрачења. Различите врсте заштитних рукавица штите од различитих врста опасности
(од струјног удара, посекотина, убода, огреботина,
хемијских и биолошких опасности). У зависности од
врсте, заштитна обућа може заштитити од пробоја
страних тела кроз ђон, пробоја воде, електростатичког
пражњења и слично.

