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Зоран Бакић, Министарство привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа 

ЛИФТОВИ 
ДЕО ОБАВЕЗА ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ:  
 - Обавештавања..., 
 - шта даље након завршетка поступка оцењивања усаглашености? 
 
 
 
 

Закон о техничким захтевима за производе...  
ОБАВЕЗА ОБАВЕШТАВАЊА НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА 
 

Члан 15 Именовано тело дужно је да обавести надлежног министра о: 
1. одбијању издавања, ограничавању, привременом или трајном 
одузимању исправе о усаглашености; 
2. измењеним околностима из решења о његовом именовању које 
могу да утичу на обим и захтеве именовања; 
3. захтеву надлежног инспектора у вези са оцењивањем 
усаглашености; 
4. поверавању послова подизвођачу; 
5. извршеном оцењивању усаглашености у обиму свог именовања у 
земљи и иностранству; 
6. другим активностима у вези оцењивања усаглашености. 

 
Обавештења из тач. 5) и 6) дају се на захтев надлежног министарства. 

 
 
 
 
 

Правилник о безбедности лифтова,  
ОБАВЕЗА ИТОУ ДА ОБАВЕШТАВА ДРУГА ИТОУ  
 

Прилог 5 Преглед типа  
(за безбедносне 
компоненте) 
 
 
Преглед типа  
(за лифтове) 

Именовано тело мора да достави другим Именованим 
телима битне информације у вези са сертификатима о 
прегледу типа које је повукло. 
 
 
Именовано тело доставља другим Именованим телима 
битне информације у вези са сертификатима о прегледу 
типа и свим његовим додацима које је то тело одбило, 
повукло, привремено укинуло или на неки други начин 
ограничило и на захтев их обавештава о таквим 
сертификатима и њиховим допунама.  
 

Прилог 6 Завршна контрола / 
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Прилог 7 Обезбеђивање 
квалитета 
безбедносних 
компоненти 

Именовано тело које је одобрило систем обезбеђивања 
квалитета или повукло одобрени систем обезбеђивања 
квалитета доставља другим Именованим телима све 
битне информације о томе. 
 

Прилог 8 Потпуно 
обезбеђивање 
квалитета 
безбедносних 
компоненти 
 

Именовано тело које је одобрило систем обезбеђивања 
квалитета или повукло одобрени систем обезбеђивања 
квалитета доставља другим Именованим телима све 
битне информације о томе. 
 

Прилог 9 Појединачна 
верификација 
лифта 

/ 

Прилог 10 Усаглашеност са 
типом на основу 
интерне контроле 
производње и 
надгледаног 
испитивања 
безбедносних 
компоненти у 
насумичним 
интервалима 

/ 

Прилог 11 Обезбеђивање 
квалитета за 
лифтове 

Именовано тело које је одобрило систем обезбеђивања 
квалитета или повукло одобрени систем обезбеђивања 
квалитета доставља другим Именованим телима све 
битне информације о томе. 
 

Прилог 12 Потпуно 
обезбеђивање 
квалитета за 
лифтове 

Именовано тело које је одобрило систем обезбеђивања 
квалитета или повукло одобрени систем обезбеђивања 
квалитета доставља другим Именованим телима све 
битне информације о томе. 
 

Прилог 13 Обезбеђивање 
квалитета 
производње 

Именовано тело које је одобрило систем обезбеђивања 
квалитета или повукло одобрени систем обезбеђивања 
квалитета доставља другим Именованим телима све 
битне информације о томе. 
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Правилник о безбедности лифтова, 
ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ  
 

Прилог 5 Преглед типа  
(за безбедносне 
компоненте) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преглед типа  
(за лифтове) 

Ако је репрезентативни примерак безбедносне 
компоненте у складу са одредбама овог правилника 
који се на ту компоненту примењују, Именовано тело 
издаје сертификат о прегледу типа подносиоцу захтева 
за преглед типа. 
 
Ако репрезентативни примерак безбедносне 
компоненте не испуњава захтеве, Именовано тело 
одбија издавање сертификата о прегледу типа и о томе 
обавештава подносиоца захтева и детаљно наводи 
разлоге за одбијање. 
 
 
 
Ако је модел лифт усаглашен са захтевима из овог 
правилника, који се на њега односе, Именовано тело 
издаје сертификат о прегледу типа подносиоцу захтева. 
 
Ако тип не испуњава захтеве, Именовано тело одбија 
издавање сертификата о прегледу типа и о томе 
обавештава инсталатера и детаљно наводи разлоге за 
одбијање. 
 

Прилог 6 Завршна контрола Ако лифт задовољава захтеве из овог правилника, 
Именовано тело ставља или налаже да се стави његов 
идентификациони број, односно његов јединствени 
регистарски број из одговарајућег регистра који се води 
у складу са посебним прописом, поред знака 
усаглашености у складу са Прилогом 3 овог правилника 
и сачињава сертификат о завршној контроли у коме се 
наводе спроведена испитивања и провере. 
 
 
Ако именовано тело одбије да изда сертификат о 
завршној контроли (лифт не задовољава захтеве из 
овог правилника), оно мора навести разлоге за 
одбијање и препоручити начине на које се 
усаглашеност може постићи. Када инсталатер лифта 
ПОНОВО поднесе пријаву за завршну контролу, 
подноси је истом Именованом телу. 
 

Прилог 7 Обезбеђивање 
квалитета 
безбедносних 
компоненти 

После спроведеног оцењивања усаглашености, 
Именовано тело доноси одговарајућу одлуку, која 
мора да буде образложена и доставља је произвођачу. 
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Уз одлуку се достављају закључци о извршеној провери 
- контроли и образложење одлуке. 
 
Одобрава се систем или се повлачи систем. 
 

Прилог 8 Потпуно 
обезбеђивање 
квалитета 
безбедносних 
компоненти 
 

После спроведеног оцењивања усаглашености, 
Именовано тело доноси одговарајућу одлуку, која 
мора да буде образложена и доставља је произвођачу. 
Уз одлуку се достављају закључци о извршеној провери 
- контроли и образложење одлуке. 
 
Одобрава се систем или се повлачи систем. 
 

Прилог 9 Појединачна 
верификација 
лифта 

Ако лифт задовољава захтеве из овог правилника, 
Именовано тело издаје сертификат о усаглашености 
који се односи на спроведена испитивања и ставља или 
обезбеђује да се стави његов идентификациони број, 
односно јединствени регистарски број из одговарајућег 
регистра који се води у складу са посебним прописом. 
 
Ако Именовано тело одбије да изда сертификат о 
усаглашености (лифт не задовољава захтеве из овог 
правилника), оно мора навести разлоге за одбијање и 
препоручити начине на које се усаглашеност може 
постићи. Када инсталатер лифта ПОНОВО поднесе 
пријаву за појединачну верификацију ту пријаву 
подноси истом Именованом телу. 
 
 

Прилог 10 Усаглашеност са 
типом на основу 
интерне контроле 
производње и 
надгледаног 
испитивања 
безбедносних 
компоненти у 
насумичним 
интервалима 

Именовано тело издаје сертификат о усаглашености са 
типом, који се односи на спроведене прегледе и 
испитивања, уколико је безбедносна компонента 
усаглашена са захтевима овог правилника. 
 
 
Ако се током провера утврди да једна или више 
безбедносних компоненти нису усаглашене, 
Именовано тело мора да предузме одговарајуће мере. 

Прилог 11 Обезбеђивање 
квалитета за 
лифтове 

После извршене провере - контроле (спроведеног 
оцењивања усаглашености), Именовано тело доноси 
одговарајућу одлуку о оцењивању усаглашености, 
која мора да буде образложена и доставља је 
инсталатеру лифта. Уз одлуку се достављају закључци о 
извршеној провери - контроли и образложење одлуке. 
 
 
Одобрава се систем или се повлачи систем. 
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Прилог 12 Потпуно 
обезбеђивање 
квалитета за 
лифтове 

После извршене провере - контроле (спроведеног 
оцењивања усаглашености), Именовано тело доноси 
одговарајућу одлуку о оцењивању усаглашености, 
која мора да буде образложена и доставља је 
инсталатеру лифта. Уз одлуку се достављају закључци о 
извршеној провери - контроли. 
 
 
Одобрава се систем или се повлачи систем. 
 

Прилог 13 Обезбеђивање 
квалитета 
производње 

После извршене провере - контроле (спроведеног 
оцењивања усаглашености), Именовано тело доноси 
одговарајућу одлуку о оцењивању усаглашености, 
која мора да буде образложена и доставља је 
инсталатеру лифта. Уз одлуку се достављају закључци о 
извршеној провери - контроли. 
 
 
Одобрава се систем или се повлачи систем. 
 

 


