БРИНЕТЕ СЕ ДА НЕ
ОБОЛИТЕ ОД COVID-а 19?
КОРИШЋЕЊЕ КРИВОТВОРЕНЕ
(НЕБЕЗБЕДНЕ) ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ
ОПРЕМЕ, УКЉУЧУЈУЋИ
КРИВОТВОРЕНЕ МАСКЕ ЗА ЛИЦЕ
И РУКАВИЦЕ, МОЖЕ ДОВЕСТИ ДО
ОЗБИЉНИХ ПОВРЕДА И БОЛЕСТИ
У 2019. НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАПЛЕНИЛИ
СУ 1.819 КОМАДА ЛИЧНЕ
ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ (ЛЗО) ЗА КОЈУ
СЕ СУМЊА ДА ЈЕ КРИВОТВОРЕНА

ШТА ЈЕ КРИВОТВОРЕНА ЛЗО?
Можда сте чули за кривотворену луксузну робу, попут сатова,
ташни и одеће, али да ли сте знали да и код личне заштитне
опреме (ЛЗО) која је дизајнирана да заштити корисника,
укључујући маске за лице и рукавице, такође постоје
илегалне копије? За разлику од произвођача оригиналне
ЛЗО, произвођачи кривотворене ЛЗО најчешће не поштују
безбедносне прописе. Због тога, кривотворена ЛЗО не пружа
поуздану заштиту корисника од повреда или инфекције.

ЗАШТО ТРЕБА ДА
ИЗБЕГАВАТЕ КУПОВИНУ
КРИВОТВОРЕНЕ ЛЗО?
Можда желите да по ниској цени купите ЛЗО, међутим цена
коју ћете на крају платити за кривотворену врсту робе може
бити много већа од цене оригиналне робе.
Кривотворена ЛЗО не пружа поуздану заштиту корисника
од повреда или инфекције, укључујући вирусе као што
је COVID-19. Кривотворена ЛЗО се може направити од
јефтиних компоненти које не задовољавају стандарде
и најчешће није произведена у складу са неопходним
безбедносним прописима.

КАКО ПРЕПОЗНАТИ КРИВОТВОРЕНУ
Кривотворену ЛЗО можете препознати користећи се здравим
четири показатеља:

МЕСТО

Ако се ЛЗО продаје на продајном месту као
што су улични продавци, пијаце на отвореном,
продаја преко интернета и на друштвеним
мрежама, већа је вероватноћа да је производ
кривотворен. Да бисте били сигурни да
купујете оригиналан производ, купујте само од
проверених трговаца и продавница.

ЦЕНА
Ако је цена ЛЗО нижа од уобичајене тржишне
цене, већа је вероватноћа да је производ
кривотворен. Другим речима, ако се чини
да је цена толико повољна да је у то тешко
поверовати, производ је вероватно кривотворен.
Ако не знате цену ЛЗО коју желите да купите,
можете да проверите цену на интернету на вебсајту произвођача оригиналног производа пре
него што обавите куповину.

КВАЛИТЕТ
ПРОИЗВОДА

Квалитет кривотворене ЛЗО често је
лошији у поређењу са оригиналним
производом. Различите компоненте ЛЗО
могу бити лоше повезане а материјал
небезбедан, што повећава ризик од
повреда или инфекције.

АМБАЛАЖА
Да би смањили своје трошкове,
произвођачи кривотворене ЛЗО често
штеде на амбалажи.
Они покушавају да имитирају амбалажу
оригиналног производа који копирају, али
је квалитет често веома лош.

У ЛЗО?

разумом и узимајући у обзир
На оригиналном производу (а ако то није
могуће, на амбалажи односно пратећој
документацији уз ЛЗО) треба да буду јасно
означени следећи подаци на српском језику:
• назив, жиг или други знак ( бренд) ради
идентификације произвођача или његовог
овлашћеног представника у Србији;
• знак усаглашености (слика);
• број пријављеног / именованог тела; и
• тип, серија или серијски број.
Кривотворену ЛЗО често производе они који
не говоре српски језик, због чега су правописне
грешке врло честе. Увек обратите пажњу на
правописне грешке на амбалажи, укључујући
декларације написане ситним словима.
Уз ЛЗО би такође требало да буду приложена
упутства и безбедносне информације на
српском језику, које треба да буду јасне,
читљиве и лако разумљиве.

Ако сте размотрили све
показатеље, али још
увек нисте сигурни да
ли је ЛЗО коју желите
да купите кривотворена,
можете да се
обратите произвођачу
оригиналног производа
или да потражите
информације на
њиховом веб-сајту.
Пре свега, немојте да
ризикујете!

ШТА МОЖЕТЕ
УЧИНИТИ АКО СТЕ
КУПИЛИ ЛЗО ЗА КОЈУ
ПОСУМЊАТЕ ДА ЈЕ
КРИВОТВОРЕНА?
Можда сте купили ЛЗО верујући да је
оригинална. Међутим, ако касније сматрате
да је производ кривотворен, обратите се
произвођачу оригиналног производа и/
или Министарству трговине, туризма и
телекомуникација. Информације које пружите
ће помоћи да себе и друге заштитите од
кривотворених производа.

КОМЕ МОГУ ДА СЕ
ОБРАТИМ АКО МИ ЈЕ
ПОТРЕБНА ПОМОЋ?
Ако имате било каквих питања о кривотвореним
производима, молимо Вас да контактирате:
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација
Сектор тржишне инспекције
И-мејл: stopfalsifikati@mtt.gov.rs
Веб-сајт: www.mtt.gov.rs

Надлежни органи
Републике Србије
размењују информације
о опасним производима
који се налазе на тржишту,
укључујући неусаглашену
и небезбедну ЛЗО која би
могла бити кривотворена.
Ова упозорења уносе
се у систем за брзо
упозоравање на
опасне непрехрамбене
производе - „NEPRO“.
Она укључују информације
о врсти пронађених
производа, ризицима
који су настали и мерама
које су предузете на
националном нивоу да
се спречи или ограничи
њихово стављање на
тржиште. Недељни
извештаји о упозорењима
доступни су на веб-сајту
www.nepro.gov.rs
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