
КАКО ПРОНАЋИ САВРШЕН ПРСЛУК  ЗА СПАСАВАЊЕ? 
 

 

Дешава нам се свима, чак и искусним морнарима 

и ентузијастима водених спортова. Огроман 

талас, олука, грешка кормилара или погрешан 

корак приликом пристајања уз док и изненада 

сте у води. Најбоље је покушати и спречити да 

се тако нешто догоди, ако је могуће. Јер када 

једном паднете у воду, а највероватније нисте у 

луци, шансе да се безбедно вратите на палубу 

драстично падају. Зато је изузетно важно 

одабрати прави прсрлук за спасавање.  
 

Ако на води проводите доста времена (на 

пример, као члан посаде) могло би се исплатити 

да купите прслук за спасасвање који одговара 

вашим потребама. Број прслука за спасавање 

доступних на тржишту је огроман, па је наш 

водич овде да вам пружи бољу идеју о томе на 

шта да обратите пажњу. У ситуацији када се 

човек нађе у води, све се своди да повећање 

шанси. Ваша шанса за преживљавање биће 

већа ако одвојите време да научите нешто о 

прслуцима за спасавање пре него што се 

нешто деси. У чему се један добар разликује од 

лошег? Коме је дозвољено да контролише и 

одржава прслуке за спасавање? Шта се тамо 

тестира и колико су добри?  

Укратко: како да нађем нађем најбољи 

прслук за спасавање за моје потребе? 

 

Шта би требало имати на уму пре куповине 

прслука за спасавање? 

Број различитих прслука за спасавање на 

тржишту је огроман. СИТЕК (SEATEC), 

Секумар (Secumar), Маринпул (Marinepool), 

Кадематик (Kadematic) и Спинлок (Spinlock) 

развили су прслуке за спасавање различитих 

облика, величина, тежина и цена, што значи да 

изабрати није лако. Било да купујете прслук за 

спасавање онлајн или у локалној продавници, 

требало би да себи поставите следећа питања: 

 Да ли ће га користити једна особа или ће га користити разни људи? 

 Где ће се користити (на копну или у обалским водама, на отвореном мору, на малом 

чамцу или на регатном једрењу, на веслању, пецању или за пловидбу кануом? 

 Какво одело ће се носити испод прслука за спасавање?  
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САВЕТ: Требало би да купите само прслуке за спасавање који имају ознаку ЦЕ (CE) или 

симбол кормила. Ти прслуци за спасавање прошли су проверу типа у складу са поступком 

сертификације ЕУ. Уз ЦЕ ознаку или симбол кормила, прслук за спасавање може бити означен 

и ГС (GS) тест бројем. Овај број је доказ редовне контроле производње. 

Једном кад знате одговоре на ова питања за вас и вашу посаду, спремни сте за процес одабира 

и налажење правог прслука за спасавање. 

 

Шта спецификације класе узгона значе за  прслук за спасавање? 

Узгон прслука за спасавање рачуна се у Њутнима (N). Њутн је физичка јединица за силу. По 

стандарду DIN EN ISO 12402, стандардни прслуци за спасавање класификују се према узгону 

у различите класе: 50 N. 100 N. 150 N и 275 N. Тежина самог носиоца прслука за спасавање 

није једино о чему треба водити рачуна при одлучивању који прслук купити. Уместо 

тога, много је важније где и уз какву одећу ће се прслук носити.  За пловидбу на отвореном 

мору и по тешким временским условима, ваш прслук за спасавање требало да има узгон од 

најмање 275N. Додатна тежина одеће, као и заробљена вода и ваздух, имају огроман утицај на 

тежину самог тела. Треба их свакако узети у обзир приликом процеса одабира. 

Спасилачки прслук првенствено треба да држи главу носиоца изнад воде, а лице и 

респираторни тракт морају да буду ван воде, чак и ако је носилац онесвешћен. Да бисте 

осигурали да ваш прслук за спасавање може особу у несвести пребацити у сигуран положај у 

води, требало би да има довољно снаге за то. Плутање зависи од ваше одеће, ваше телесне 

тежине и воде која се скупља у одећи када је мокра, па то треба узети у обзир приликом 

одабира. Ако намеравате да пловите по мирнијим водама или на местима на којима нећете 

имати ништа осим кратких панталона и мајице, прслуку за спасавање биће потребно мање 

узгона да вас одржи на површини. 

САВЕТ: Неки произовођачи и упутства препоручују 8 Њутна на 10 kg тежине тела. 

Саветовали бисмо да се не придржавате овог савета као апсолутног правила. Уместо 

тога, требало би да размислите где и како ће се прслук носити, јер поред телесне тежине 

постоје и други фактори који су важни (као што је поменуто). Ако сумњате, потражите 

стручни савет. Напокон, добар стручни савет је бољи од било ког теста за спасавање на 

интернету. 

 

Који типови прслука за спасавање постоје? 

Прслуци за спасавање од пене – Класични прслуци  

Прслуци од пене имају узгон од 50 или 100 N. ЛСП 

(Лична средства за  плутање) од 50 N позната су као 

средства за плутање, нису намењена томе да одрже 

људе на површини у дужем временском периоду. 

Ове врсте личних плутајућих средстава такође се 

носе на регатама, јер су врло лагане. Међутим, она 

неће онесвешћену особу довести у сигуран положај. 

Ипак, пружају носиоцу довољно слободе кретања, а 

такође су савршени за веслање или вожња кајаком у 

стојећем положају.  

 



Стандардни обавезни прслук за спасавање је наранџаст са великим оковратником, што 

осигурава да се глава оних који су пали са брода одржи на површини чак и ако падну у несвест. 

Ови модели су врло робусни, имају траку за закопчавање око струка и препонски ремен који 

држи јакну на месту. Спасилачки прслуци од пене су јефтинији од аутоматских спасилачких 

прслука и захтевају мање напора. Са овом врстом ЛСП-а нема много тога где се може 

погрешити, а поузданија су од прслука на надувавање. Узгон је константних 100 N, без обзира 

који модел одабрали. 

 

Полуаутооматски или ручни прслук за спасавање – Хибридни прслук 

Полуаутоматски прслуци за спасавање савршена су 

мешавина спасилачког прслука од пене и аутоматског 

прслука за спасавање. Они комбинују позитивне 

аспекте аутоматског прслука за спасавање са онима од 

спасилачког прслука од пене. Ручни спасилачки 

прслуци се не активирају аутоматски када их вода 

додирне, па не постоји ризик да се спасилачки прслук 

случајно надува ако се то догоди. 

Полуаутоматски прслуци за спасавање посебно су 

погодни за пловидбу гумењаком, јер су лагани и 

удобни, а опет имају добар узгон.  

 

Аутоматски прслуци за спасавање - Модерни прслук  

 Самоокидачки или аутоматски спасилачки прслук 

састоји се од спољне љуске која окружује најважнији 

део спасилачког прслука: пливајућу бешику (или 

плућа). Сам систем за окидање састоји се од уређаја за 

аутоматско отпуштање са улошком за CO2 и 

механизма за отпуштање, обично таблете растворљиве 

у води, која је причвршћена за ово. Ако спасилачки 

прслук дође у контакт са водом, ова мала таблета се 

раствара и полужни механизам пробија кертриџ. 

Пливајућа бешика се пуни ваздухом, пружајући тако 

потребан узгон. Аутоматски прслуци за спашавање 

долазе у различитим класама узгона. Узгони се крећу од 100N to 300N.  

Врста коју одаберете у великој мери зависи од тога где путујете својим бродом. 

 

Да ли су прслуци за спасавање обавезни у Немачкој? 

До сада су спасилачки прслуци били обавезни само на чартер бродовима у Немачкој. Међутим, 

од власника бродова који путују са посадом такође се тражи да обезбеде одговарајуће 

спасилачке прслуке за све чланове посаде и путнике. БСХ (Савезно удружење за безбедносну 

политику Немачке) даје јасне препоруке о коришћењу и ношењу спасилачких прслука на 

броду у својим публикацијама на тему „Безбедност на води“: 

 

 



У њему се наводи да за одрасле „сви љубитељи водених спортова који разумеју важност 

сигурности - чак и добри пливачи - морају да носе 

спасилачке прслуке када су на води“. 

За децу: „Деца увек треба да носе дечије спасилачке 

прслуке. Ово се односи на то када су и на броду и ван 

њега и у води.“ 

Као власник, ви сте одговорни за своју посаду. Из тог 

разлога, сваки чамац треба да има одговарајући број прслука за спасавање за све чланове 

посаде. 

 

Коју додатну опрему треба да купим за свој аутоматски прслук за спасавање? 

Ако члан посаде падне у воду, шансе да га врате на брод биће много веће и биће већа стопа 

преживљавања ако је прслук за спасавање опремљен додатном опремом. О корисној додатној 

опреми сазнајте више у наставку. 

 

Капе на прслуцима за спасавање против распршених капљица   

Посебна је опасност за оне који падну преко брода ако су предуго у води.  Не само што је 

брзо хлађење тела фактор, већ могу и да удишу ситне капљице, спреј, по јаком мору или јаком 

ветру. Со у спреју таложи се у плућима, где задржава 

воду и влагу, што може повећати ризик од 

унутрашњег утапања, без приметне количине воде. 

Капа против распршених капљица, капуљача или 

штитник за спреј могу спречити ово „унутрашње 

утапање“. 

Капа за прскање делује на сличан начин као 

капуљача. У нужди се може навући преко главе и 

надуваног прслука за спасавање. Корисник је тако заштићен од таласа и прскања воде. 

 

Капа против распршених капљица такође смањује ризик од хипотермије изазване топлотом 

изгубљеном преко главе. Али нема сваки спасилачки прслук такву капу. Због тога обавезно 

прочитајте листу доступне додатне опреме за ваш прслук за спасавање. Ако нема капе 

против капљица, можете је сами додати без много напора. У овом случају, уверите се да имате 

прави модел.  

 

Ремен за препоне за прслуке за спасавање 

Неки прслуци за спасавање испоручују се са препонским ременом који је већ уграђен или се 

налази у испоруци. Уз остале прслуке за спасавање може се додати и каиш за препоне. Користи 

се за држање прслука за спасавање на телу и спречавања проклизавања прслука. Помаже у 

оптимизацији положаја носиоца у води и задржава прслук на месту. Ово је посебно важно ако 

 

 



особа која је пала у воду није при свести. Сви поморци ће вам рећи да је увек боље бити 

спреман за најгори сценарио. На крају крајева, боље је спречити него лечити! 

Додатак малог додатног дела, као што је правилно постављен каиш за препоне, може 

значајно повећати шансу за преживљавање. 

Сигурносна светла за спасилачке прслуке 

Већина аутоматских прслука за спасавање може бити 

опремљена светлима за нужду како би се повећала 

шанса за брзо спашавање у лошој видљивости или 

мраку. 

И овде на тржишту постоји широк спектар различитих 

светала. Нека светла се залепе директно на ваздушну 

комору и осветљавају целу јакну, други произвођачи 

користе светла у облику антене, које су причвршћене 

на преслук чичак траком и аутоматски се активирају у контакту с водом или када се прслук за 

спасавање надува у случају опасности или се може ручно укључити. Трајање светлости 

појединих лампица за спасавање је веома различито и варира између 2 и 10 сати. 

  

Одашиљачи за случај опасности за прслуке за спасавање 

 Бројни одашиљачи сигнала у случају невоље такође су компатибилни са спасилачким 

прслуцима и осигуравају још брже спасавање из воде. 

Први корак при одабиру је провера коју врсту сигнала 

желите да користите, да ли АИС (AIS), ДСЦ (DSC), 

ЕПИРБ / ПЛБ (EPIRB/PLB) или предајник за 

проналажење смера. На пример, МОБ (MOB – човек 

у мору) сигнали могу се преносити директно у 

спасилачке станице или послати назад на брод 

(нпр. на ГПС уређај), јер ће у већини случајева 

брод бити близу особе која је пала у воду и због тога су шансе за бржи проналазак веће.  
 

Када се одлучите за тип, уверите се да је предајник такође погодан за спасилачке прслуке. Не 

би требало да има оштре ивице или антене које би могле оштетити пливајућу бешику. У неким 

случајевима спасилачки прслук може спречити или блокирати антену да се продужи или се 

спасилачки прслук и предајник за помоћ могу међусобно блокирати. Предајник за нужду мора 

бити одобрен за одговарајући прслук за спасавање како би се загарантовала функционалност 

предајника и прслука за спасавање.  

 

 

 

 

 

 

 



Сигурносне траке – траке за живот за прслуке за спасавање 

Многи прслуци за спасавање имају могућност причвршћивања такозване траке за спасавање 

или сигурноснe тракe. 

 Један крај сигурносне траке причвршћен је за појас за 

спасавање помоћу петље или D-алке, други је 

причвршћен за чамац. Ако особа падне преко ограде 

брода, безбедно је везана за чамац и лако се може 

вратити на брод. Сигурносне траке такође пружају 

додатну сигурност по лошем времену. Када се креће 

палубом, члан посаде може да се закачи за сигурносну сајлу која води од прамца до крме и 

тако безбедно обавља дужности на предњој палуби. Неки спасилачки прслуци стандардно 

имају сигурносну траку. 

Будите опрезни с терминологијом: Постоје сигурносни водови (познати и као кабелска 

линија, везица или привезак) и сигурносни ремени. Сигурносни ремен носи корисник. То 

такође може бити прслук за спасавање са интегрисаним упртачем. Да би се осигурало да ће 

носилац остати везан за пловило, сигурносни вод мора бити сигурно причвршћен за прслук за 

спасавање. 

Сигурносне траке доступне су деци и одраслима у облику фиксних трака или флексибилних 

трака на растезање.  

Правилно облачење прслука за спасавање 

Спасилачки прслук заиста може постати део свакодневног живота на броду само ако га је 

удобно носити и ако се правилно обуче. У наставку објашњавамо корак по корак како на прави 

начин обући прслук за спасавање: 

1. Ако на себи имате прслук или горњи део са капуљачом или крагном испод прслука за 

спасавање, можда ћете желети прво да подигнете оковратник или да га ставите испод 

прслука за спасавање. То се односи и на једриличарске прслуке које имају скривену 

капуљачу у крагни, извадите је и обуците. Ово не само да чини да прслук за спасавање 

буде удобнији, већ капуљача спречава и пребрзо хлађење главе у опасној ситуацији. 

2. Сад обуците прслук. 

3. Затегните каиш за груди тако да само врхови прстију могу да стану између каиша и 

груди. 

4. Сада можете спустити хаубу (ако желите) или преклопити оковратник у жељени 

положај. 

5. Ако ваш прслук за спасавање има каиш за препоне, обуците га и затегните тако да у 

усправном положају нема зазора, али и даље се можете удобно кретати. Ремен за 

препоне спречава клизање прслука за спасавање према глави у опасној ситуацији.  

6. Ако имате сигурносни ремен или сигурносни конопац, причврстите га на јакну и 

осигурајте на палуби брода.  

 

Одржавање прслука за спасавање 

Очекивани животни век аутоматског прслука за спасавање је око 10 година. Током овог 

периода, прслук за спасавање треба сервисирати сваке 2 године. Редовно одржавање 

прслука за спасавање осигурава да је спреман за употребу у ванредним ситуацијама и да 

функционише како је предвиђено. Дечији аутоматски прслуци за спасавање такође се 

 



морају сервисирати сваке две године. Сервисна радионица овлашћена од стране 

произвођача у вашем подручју може се наћи на веб локацији произвођача прслука за 

спасавање.  

При сервисирању аутоматског прслука за спасавање, замењују се аутоматски заптивачи, 

проверава се снага окидача и испитује CO2 уложак на фине пукотине. Комора за узгон или 

пливајућа бешика такође се пажљиво испитује и проверава да ли постоји цурење и оштећења. 

Овде се посебна пажња посвећује шавовима. 

Ако је ваш прслук за спасавање и даље употребљив након 10 година, мора се сервисирати 

сваке године да би се благовремено открили знаци старења. После 15 година ваш прслук за 

спасавање ће завршити свој употребни век и више неће моћи да се сервисира. У том 

тренутку препоручујемо вам да купите нови. Иако не постоји законска обавеза одржавања 

прслука за спасавање, ако се несрећа догоди услед неодржавања спасилачког прслука, власник 

брода сноси одговорност. Ово се односи на све спасилачке прслуке на броду. 

Резервни делови за аутоматске прслуке за спасавање 

Једном када се активира аутоматски спасилачки прслук, окидач мора бити замењен да би 

поново постао оперативан. Кертриџи са CO2 у спасилачким прслуцима могу бити веома 

различити, зависно од произвођача. Постоје кертриџи са навојем на вијак или бајонетном 

бравом и различитим тежинама. Подаци о исправном улошку за CO2 налазе се у упутству за 

употребу вашег прслука за спасавање. Потребна тежина кертриџа са CO2 може се наћи и на 

налепници унутар прслука или одштампан на комори за узгон (унутар заштитног поклопца). 

Ако знате тип уређаја за надувавање и количину пуњења CO2 кертриџа, можете брзо и 

једноставно пронаћи одговарајући комплет резервних делова који се састоји од CO2 кертриџа, 

таблете соли и држача за марку ваше јакне у интернет продавници.   

Смернице и прописи за прслуке за спасавање  

Да би спасилачки прслук сигурно обезбедио заштиту у хитним случајевима за које је намењен, 

мора испунити одређене захтеве у Европи. Уредба о ПСА (PSA – Лични заштитни прибор) 

предвиђа детаљну ЕУ инспекцију типа, као и надзор производње од стране званичне 

институције. Технички дизајн ЛЗО (PPE - лична заштитна опрема) упоређује се са захтевима 

ове директиве или уредбе. У ту сврху су доступни јединствени стандарди широм Европе, као 

што су DIN EN ISO 12402 за средства за узгон и спасилачке прслуке и DIN EN ISO 12401 за 

сигурносне траке и сигурносне каишеве. ЦЕ обележавање прслука за спасавање потврђује 

његову усклађеност са овим захтевима. Не само спасилачки прслук, већ и све његове 

компоненте, као што су фолије, материјал, траке и окови, подлежу стандардизацији. Старији 

спасилачки прслуци и даље могу имати одобрење за употребу БГ (Савезни удружење за 

трговину). Ово значи одобрење (SeeBG или BSBG), Немачког удружења за спречавање и 

осигурање од несрећа, које је од тада замењено одобрењем ЦЕ.  

У комерцијалном бродарству СОЛАС-ов точак (SOLAS) дефинише прслук за спасавање као 

тест модел. Термин СОЛАС је скраћеница од „International Convention for the Safety of Life at 

Sea“ и означава  UN конвенцију о безбедности бродова. Спасилачки прслуци који су 

сертификовани према СОЛАС-у морају, на пример, бити опремљени светлом за нужду на 

мору. 

У Немачкој се слични законски захтеви ЕУ примењују кроз Закон о безбедности производње 

(ProdSG), који садржи прописе о безбедносним захтевима потрошачких производа и техничка 

помагала.   



Често постављана питања 

Могу ли сам да сервисирам прслук за спасавање? 

 

Разни произвођачи спасилачких прслука саветују да се сами не бавите одржавањем. Постоје 

посебно сертификоване радионице или продавнице које ће професионално сервисирати ваше 

прслуке за спасавање. Међутим, можете и треба редовно сами да проверавате свој аутоматски 

кертриџ за спасилачки прстен и замените га ако је потребно. Исто се односи на мали кертриџ 

који спречава да вијак спасилачког прслука удари у кертриџ. То се временом може олабавити, 

узрокујући нехотично надувавање прслука за спасавање. 

 

 

Могу ли да тестирам свој прслук за спасавање? 

 

Апсолутно! Тек ако сами испробате спасилачки прслук, упознаћете се с њим. Покушајте да 

нађете леп залив, мол или неко друго место где можете скочити у воду и испробати свој прслук 

за спасавање. И док сте већ код тога, зашто не поведете децу или унуке са собом? Што сте 

боље упознати са оним што се дешава када паднете у воду, то сте боље припремљени за 

решавање хитних случајева. 

 

Вредно је тестирати свој прслук за спасавање, чак и ако после морате да ставите нови кертриџ! 

 

 

Може ли се аутоматски прслук за спасавање случајно активирати под налетом воде? 

 

Уређај за аутоматско активирање спасилачких прслука доступан на тржишту данас је толико 

софистициран да се не активира ненамерно када пада киша или прска. Међутим, ако се прслук 

користи у окружењу са високом влажношћу током дужег временског периода, то може 

утицати на аутоматски окидач и случајно се активира прслук за спасавање. 

 

 

Који је најбољи начин за чување прслука за спасавање? 

 

Када се спасилачки прслук не користи, треба га чувати на сувом и тамном месту које није ни 

превише топло ни прехладно. Важно је дозволити да се прслук за спасавање и све таблете соли 

у њему темељито осуше након путовања по високој влажности или јакој киши. Да бисте то 

урадили, препоручујемо да прслук окачите у кокпит испод цераде. Спасилачке прслуке никада 

не треба сушити на директној сунчевој светлости или у загрејаној кабини. Најбоље их је 

сместити испод палубе и на такав начин да не могу ништа оштетити ако се случајно 

активирају. Немојте их чувати у пластичним кесама, у закључаним или затвореним одељцима 

нити нека друга опрема да буде смештена на њих. Такође никада не би требало да остављате 

свој спасилачки прслук испод враташца кроз који вода може ући. 

 

 

Како да одложим стари прслук за спасавање? 

 

Спасилачки прслук састоји се углавном од композитних материјала и лако се може одложити 

као отпад који се не може рециклирати. Са аутоматским спасилачким прслуцима, CO2 

кертриџе и друге металне делове треба одлагати одвојено у отпадни метал. Сва помоћна светла 

или предајници за случај опасности могу се збринути као електрична опрема. Водите рачуна 

да батерије и пуњиве батерије уклоните са електронских уређаја и одложите их одвојено.  

 


