ЗАХТЕВ ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ СА УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА
Подаци који се односе на подносиоца захтева
Назив подносиоца захтева
ПИБ
Име и звање одговорног лица
Пословна адреса
Телефон
Факс
e-mail
Адреса уградње лифта/покретних
степеница/стаза
Предузеће које је извршило монтажу
производа
Инвеститор
Произвођач опреме
Подаци о производу који се контролише
Врста производа

 Лифт на електрични погон
 Лифт на хидраулични погон
 Покретне степенице
 Покретне стазе

Максимална носивост / капацитет
Брзина
Број станица / прилаза
Стандарди
Прописи
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Врста захтеваног контролисања
Врста контролисања

 Контролисање пре стављања у употребу
(Завршна контрола)
 Контролисање пре стављања у употребу
(Појединачна верификација)
 Редован преглед лифта
 Ванредан преглед лифта
 Контролисање покретних степеница и
стаза

Потребна документација за Завршну контролу према Прилогу 6 Правилника о
безбедности лифтова („Сл.Гласник РС“ бр.15/17)
 Главни пројекат лифта
 Сертификат типа за уграђени модел лифт или сертификат о обезбеђену квалитета
при пројектовању и производњи лифтова као и сертификатe о прегледу типа за
уграђене безбедносне компоненте лифта
 Цртежи, дијаграми, схеме потребни за завршну контролу (посебно дијаграм
управљачког кола)
 Документација произвођача (општи опис репрезентативног модел лифта са
карактеристикама лифта и списком безбедоносних компенети са доказима о
испитивању истих, као и упутством за нормалну употребу лифта и ослобађање
путника)
 Изјава да сва уграђена опрема одговара приложеној документацији
 Изјава да су сигурносни уређаји и склопке инсталирани у складу са Анексом А
SRPS EN81-20:2015
 Доказ о испитивању стаклених панела врата/кабине (уколико су инсталирани)
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Потребна документација за Појединачну верификацију према прилогу 9 Правилника о
безбедности лифтова („Сл.Гласник РС“ бр.105/17)
Пројектна документација са припадајућим цртежима, дијаграмима и схемама, као и
доказима (прорачунима)
 Утицај оптерећења на објекат,тј.силе на вођицама, раму, одбојницима итд.
(т. 5.2.1.8 SRPS EN 81-20:2015 и Анекс C SRPS EN 81-50:2015)
 Мере и прорачун напрезања вођица
( т. 5.7.2.3. SRPS EN 81-20:2015 и Анекс C SRPS EN 81-50:2015)
 Прорачун вучне способности и евентуалне компензације
(т. 5.5.3. SRPS EN 81-20:2015 и т. 5.11.2, Анекс D, Е SRPS EN 81-50:2015)
 Прорачун носећих ужади и начин причвршћивања истих
(т. 5.12 SRPS EN 81-50:2015 и т.5.5.2.2 SRPS EN 81-20:2015)
 Прорачун носећих ланаца или трака и начин причвршћивања истих
(т. 5.12 SRPS EN 81-50:2015 и т. 5.5.2.2 SRPS EN 81-20:2015)
 Провера да ли је за уграђено стакло на кабини/вратима доступна документција са
резултатима испитивања или је испуњен други услов према т. 5.3.5.3.7, т.5.4.3.2.3
и Анекс B SRPS EN 81-20:2015
 Избор ужета граничника брзине или сигурносног ужета
(т.5.6.1.2 и т 5.6.2.2.3 SRPS 81-20:2015)
 Прорачун носеће конструкције погонске машине (за лифтове без машинске
просторије)
 Прорачун конструкције уређаја за компензацију
 О сигурносним просторима у врху и у јами возног окна, као и информацијама о
контролним системима управљања, затворености возног окна, положају и
приступу машинској просторији, начину причвршћивања вођица, начину
причвршћивања крајева носећих средстава, просторијама испод возног окна (ако
постоје)
 Резултате свих испитивања и прорачуна које је обавио или подуговорио
инсталатер лифта
 Сертификат о прегледу типа за уграђене безбедоносне компоненте лифта:
- Уређај за забрављивање врата возног окна
- Уређај за спречавање пада кабине или неконтролисаног кретања кабине
- Уређај за ограничење прекорачења брзине
- Одбојници (за кабину и противтег)
- Безбедносни уређаји уграђени у цилиндре хидрауличних кола када се ови
уређаји користе као уређаји за спречавање пада
- Електронски безбедоносни уређаји у облику безбедносних прекидача који
садрже електронске компоненте
 Доказ о испитивању носећих средстава
 Изјава да исти захтев није поднет другом именованом телу
 Изјава да сва уграђена опрема одговара приложеној документацији
 Изјава да су сигурносни уређаји и склопке инсталирани у складу са Анексом А
SRPS EN81-20:2015
 Упутство за употребу лифта и ослобађање путника
 Доказ о испитивању стаклених панела врата / кабине (уколико су инсталирани)
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Потребна документација за контролисање покретних степеница/стаза
 упутство за употребу
 књигу одржавања

Изјава Подносиоца захтева
Изјављујемо да смо сагласни са поступцима контролисања и да смо упознати са нашим
правима и обавезама, укључујући и плаћања која треба да извршимо без обзира на резултате
контролисања, која су наведене у делу Општи услови пословања датом на
www.zastitabeograd.com/аkreditovaneorganizacije/kontrolnotelo

Датум подношења захтева___________________
Име и звање лица овлашћеног да потпише захтев у име подносиоца захтева
________________________________________________________________
(штампаним словима)
Потпис _____________________________

Попуњава Заштита на раду „Београд“ д.о.о
Преиспитао:___________________________

Датум: __________________

Напомена: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА
1. Обим и обављање задатака
Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО је одговорнa за обављање задатака који су
му поверени, у складу са понудом или уговором.
2. Техничка документација за предмете контролисања
Ако другачије није договорено, пратећа техничка документација треба да се достави Заштита на раду и
заштита животне средине „Београд“ ДОО унапред, најкасније пре почетка контролисања.
3. Транспорт особља и опреме за контролисање
Корисник је у обавези да надокнади трошкове транспорта особља и опреме за контролисање ван
територије седишта Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО. Понуда за
контролисање садржи трошкове транспорта док све накнадне и непланирани трошкове надокнађује
корисник.
4. Власништво и употребна права
Корисник има право да користи резултате обављеног посла у намењену или специјално договорену
сврху. Корисник ће користити добијене резултате тако да не могу бити погрешно протумачени или
злоупотребљени на било који начин.
5. Поверљивост
За наведени посао обезбеђено је потпуно осигурање поверљивости, ако није другачије договорено.
Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО је у обавези да обезбеди приступ и
информацијама о контролисању током надзора од стране Акредитационог тела Србије или надлежног
министарства о чему вас овим путем и обавештавамо. О свим другим информацијама која будемо
сматрали да треба да објавимо као јавно доступне унапред ћемо вас обавестити.
6. Одговорност за квалитетно извршење услуге
Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО ће о свом трошку отклонити све
недостатке, који су настали због тога, што се није придржавало својих обавеза у погледу квалитета
извршених услуга, што се утврђује записником комисије, формиране од представника корисника и
Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО.
7. Безбедност и здравље на раду
Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО се обавезује да, при извршењу услуге,
предузме све неопходне мере заштите на раду сопственог особља и евентуално присутних представника
корисника.
8. Приступ објектима/предметима контролисања
Корисник се обавезује да обезбеди неометан приступ предмету контролисања и да обезбеди
представника који обавезно прати особље Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО
током извршења услуге.
9. Рокови обављања услуге
Послови се обављају у роковима наведеним у уговорима/понудама или споразумно.
10. Приговори и жалбе
Уколико будете имали жалбу на нашу донесену одлуку у поступку контролисања, односно приговор на
наш рад, о начину подношења жалбе или приговора, начину одлучивања и слично можете се детаљније
упознати процедуром Приговори и жалбе, коју ћемо доставити на ваш захтев.
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