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ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ

На основу Закона о техничким захтевима заНа основу Закона о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
(„Службени гласник РС”, број 36/09)

• Донет Правилник о личној заштитној 
опреми („Сл. гласник РС”, број 100/11)

• објављен 29. децембра 2011. године
• ступио је на снагу 6. јануара 2012. године
• примењује се од 1. јула 2013. године. 



ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ
• Правилник је усклађен са начелима и битним 

Д 89/686 EEЗ

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ

захтевима из Директиве 89/686 EEЗ 
Европског Савета од 21. децембра 1989. 
године о приближавању закона државагодине о приближавању закона држава 
чланица који се односе на личну заштитну 
опрему, као и њеним изменама из Директиве р у р
93/68/EEЗ од 22. јула 1993 године, Директиве 
93/95/EEЗ од 29. октобра 1993. године и 
Д 96/58/EEЗ 3 б 1996Директиве 96/58/EEЗ од 3. септембра 1996. 
године



ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ
• Правилник је праћен Списком српских
стандарда из области ЛЗО који се објављен

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ

р ј ј
у Службеном гласнику РС

• Списак се редовно ажурира
• У питању су српски стандарди којима се
преузимају хармонизовани (европски)
стандарди и њихова примена доноси
претпоставку усаглашености ЛЗО са
битним здравственим и безбедноснимбитним здравственим и безбедносним
захтевима који су обухваћени примењеним
стандардом(има)стандардом(има)



ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ
Произвођач ЛЗО може да одлучи да

примењује алтернативне спецификације чак

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ

примењује алтернативне спецификације, чак
и када је одређени здравствени и
безбедносни захтев обухваћен српскимд у р
стандардом.

У том случају произвођач мора да
буде у стању да докаже да његово решење
пружа ниво безбедности који је барем

ј б јеквивалентан нивоу који се добија применом
спецификација српског стандарда.



ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА - ЛЗОЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЛЗО

МИНИСТАРСТВО
ПРИВРЕДЕПРИВРЕДЕ

именовање ТОУ Пријава за именовање
Утврђивање

ИМЕНОВАНО ТОУ ТОУ АТС

Утврђивање
компетентности

Оцењивање усаглашености ЛЗО

ПРОИЗВОЂАЧ /
ЗАСТУПНИК

ЛЗО II и III категорије
производња

стављање на тржиште



Улога акредитација 
при именовању ТОУр у

Закон о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености  (члан 19)

ППри доношењу решења о именовању односно 
решења о овлашћивању, сматраће се да тело за 
оцењивање усаглашености које има акт о 
акредитацији испуњава прописане захтеве у мери 
у којој су обухваћени обимом акредитације, 
узимајући у обзир поступке оцењивањаузимајући у обзир поступке оцењивања 
усаглашености и производе обухваћене 
акредитацијом.

.



Оцењивање усаглашеностиу

• Оцењивање усаглашености је свака активност којом
се утврђује да ли су испуњени одређени захтеви којисе утврђује да ли су испуњени одређени захтеви који
се односе на производ, процес, услугу, систем или
особу.

• У случају ЛЗО оцењивање да ли је ЛЗО усаглашена са
ј ћ бодговарајућим битним захтевима за здравље и

безбедност из Прилога 1 Правилника о личној
заштитној опреми (“Сл. Гласник РС” бр. 100/11).



Тела за оцењивање усаглашеностиТела за оцењивање усаглашености

Тела за оцењивање усаглашености:
-лабораторије за испитивање
-контролна тела
сертификациона тела за сертификацију-сертификациона тела за сертификацију

производа
-сертификациона тела за сертификацијур ф ц р ф ц ју

система менаџмента
-сертификациона тела за сертификацију особа



КАТЕГОРИЈА I
ЛЗО

КАТЕГОРИЈА II
ЛЗО

КАТЕГОРИЈА III
ЛЗО

ПРЕГЛЕД ТИПА
именовано телоименовано тело

УСАГЛАШЕНОСТ СА ТИПОМ ЛЗО 
НА ОСНОВУ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ И НАДГЛЕДАНОГ 
ИСПИТИВАЊА ПРОИЗВОДА УИСПИТИВАЊА ПРОИЗВОДА У 
НАСУМИЧНИМ ИНТЕРВАЛИМА 

или
УСАГЛАШЕНОСТ СА ТИПОМ ЛЗО 

НА ОСНОВУ ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСАКВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА 

ПРОИЗВОДЊЕ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДЊЕ

именовано тело



Акредитација ТОУ у области ЛЗО
МОДУЛИ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

ПРЕГЛЕД ТИПА у складу са чланом 11.
Правилника о личној заштитној опреми



Акредитација ТОУ у области ЛЗО
МОДУЛИ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

УСАГЛАШЕНОСТ СА ТИПОМ НА ОСНОВУ

ОДУ ОЦ УС ОС

УСАГЛАШЕНОСТ СА ТИПОМ НА ОСНОВУ
ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ И
НАДГЛЕДАНОГ ИСПИТИВАЊА ПРОИЗВОДА У
НАСУМИЧНИМ ИНТЕРВАЛИМАНАСУМИЧНИМ ИНТЕРВАЛИМА у складу са
чланом 12. Правилника о личној заштитној



Акредитација ТОУ у области ЛЗО
МОДУЛИ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

УСАГЛАШЕНОСТ СА ТИПОМ НА ОСНОВУ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА
ПРОИЗВОДЊЕ- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТАПРОИЗВОДЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ПРОИЗВОДЊЕ у складу са чланом 13.
Правилника о личној заштитној опреми



Акредитација ТОУ у области ЛЗО
МОДУЛИ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ
Могу се акредитовати и лабораторије, у складу са
захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, за

ОДУ ОЦ УС ОС

р
испитивања личне заштитне опреме за потребе
заинтересованих страна.

Само именована тела за оцењивање
усаглашености могу издавати исправе о
усаглашености из чланова 11 13 Правилникаусаглашености из чланова 11-13 Правилника.

Контролна тела треба да задовоље критеријуме
за контролно тело тип А“ да би била иза контролно тело „тип А“ да би била и
именована у складу са Правилником.



Акредитација ТОУ у области ЛЗОАкредитација  ТОУ у области ЛЗО

А С б ј j 1 ј 2013Акредитационо тело Србије je од 1. јула 2013. 
године, донeло одлуке о смањењу обима 
акредитације, односно о укидању 
акредитације оним ТОУ која су у обимима 
акредитације имала прописе који су престали да 
важе од дана почeтка примене Правилника оваже од дана почeтка примене Правилника о 
личној заштитној опреми.



Списак повучених прописа

сходно члану 24 Правилника о личној заштитној
опреми

Наредба о обавезном атестирању шлемова заНаредба о обавезном атестирању шлемова за
заштиту у индустрији („Службени лист СФРЈ“ бр. 
4/82 и 43/82);
Наредба о обавезном атестирању шлемова за
ватрогасце („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/86);
Наредба о обавезном атестирању апарата заНаредба о обавезном атестирању апарата за
заштиту органа за дисање („Службени лист
СФРЈ“ бр. 49/87);



Списак повучених прописа

Правилник о обавезном атестирању пењалица за дрвене
стубове за водове и о условима које морају испуњаватистубове за водове и о условима које морају испуњавати
организације удруженог рада овлашћене за атестирање
тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
Правилник о обавезном атестирању заштитних опасача и 

ј ј јо условима које морају испуњавати организације
удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа
(„Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
Правилник о техничким и другим захтевима за шлемове зар ру
ватрогасце („Службени гласник РС“ бр. 74/09);
Правилник о техничким и другим захтевима за лична
заштитна средства („Службени гласник РС“ бр. 56/09), 
осим одредбе члана 2., тачка 10) тог правилника која сеосим одредбе члана 2., тачка 10) тог правилника која се
односи на кациге и везире за возаче моторних возила на
два или три точка.



twww.ats.rs

Хвала  на пажњи!


