
Врста опреме

Број 

сервиса 

годишњ

е

Обавезан месечни преглед лифтова                  

(у складу са чл. 21 Правилника о безбедности 

лифтова – СГ РС бр. 101/2010. године)  

подразумева:

Цена рада по 

лифту (месечни 

сервис)

Укупно                        

(дин без ПДВ)

1 2 3 4 5=2х4

Лифт 16815 (1600 кг - 21 особа) 

Локација: НОВИ РЕНТГЕН
12

Лифт 16816 (1250 кг - 16 особа) 

Локација: ПОРТИРНИЦА
12

Лифт 16817 (1250 кг - 16 особа) 

Локација: БЕЛИ ХОЛ
12

Лифт 16818 (300 кг - 4 особе) 

Локација: ОП БЛОК
12

Лифт 16819 (100 кг - ТЕРЕТНИ) 

Локација: ОП БЛОК
12

Лифт 16820 (100 кг - ТЕРЕТНИ) 

Локација: ОП БЛОК
12

0.00 0.00

МС 1:  МЕСЕЧНИ СЕРВИС ЛИФТОВА "KLEMANN"

ПРИЛОГ БРОЈ 1: ЦЕНОВНИК МЕСЕЧНИХ И ГОДИШЊИХ СЕРВИСА ЛИФТОВА "KLEMANN"

1) Проверу исправности рада свих безбедносних уређаја, а 

нарочито рада безбедносних уређаја кочнице погонског 

уређаја, хватачког уређаја, граничника брзине, крајњих 

склопки, одбојника, врата возног окна и забраве врата 

возног окна;

2) Проверу ужади или ланаца, као и других носећих 

средстава и њихове везе с кабином и противтегом;

3) Проверу вуче која се остварује силом трења;

4) Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза с 

уземљењем;

5) Проверу прикључака на громобранску инсталацију;

6) Чишћење и подмазивање делова лифта;

7) Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице 

до станице уздуж возног окна у оба смера, као и при 

пристајању;

8) Проверу нужних излаза;

9) Проверу исправности погонских и управљачких уређаја 

лифта.

УКУПНО МЕСЕЧНИ СЕРВИСИ ЛИФТОВА  "KLEMANN"                                                                                 

(МЕСЕЧНИ И ГОДИШЊИ НИВО):



Врста опреме

Број 

сервиса 

годишње

Обавезан годишњи преглед лифтова (у складу са чл. 25 

Правилника о безбедности лифтова – СГ РС бр. 

101/2010. године)  подразумева:

1 2 3

Лифт 16815 (1600 кг - 21 особа) 

Локација: НОВИ РЕНТГЕН
1

Лифт 16816 (1250 кг - 16 особа) 

Локација: ПОРТИРНИЦА
1

Лифт 16817 (1250 кг - 16 особа) 

Локација: БЕЛИ ХОЛ
1

Лифт 16818 (300 кг - 4 особе) 

Локација: ОП БЛОК
1

Лифт 16819 (100 кг - ТЕРЕТНИ) 

Локација: ОП БЛОК
1

Лифт 16820 (100 кг - ТЕРЕТНИ) 

Локација: ОП БЛОК
1

ГС 1:  ОБАВЕЗАН ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД ЛИФТОВА "KLEMANN"

Сервисер лифтова (у складу са чл. 25  

Правилника о безбедности лифтова – СГ РС бр. 

101/2010. године) је дужан да обезбеди редован 

годишњи преглед лифта од стране Именованог 

тела.  Ако лифт  не задовољава захтеве из става 

7. члана 19  Правилника о безбедности лифтова 

– СГ РС бр. 101/2010. године, тако да је битно 

нарушена безбедност корисника,  Именовано 

тело за преглед лифта привремено ставља лифт 

ван употребе и о томе одмах обавештава 

надлежног инспектора, одржаваоца лифта и 

власника лифта.

Укупно цена прегледа по лифту са 

прибављањем сертификата (годишњи преглед)                       

(дин без ПДВ)

4

Укупно обавезни годишњи преглед лифтова "KLEMANN" са 

издавањем сертификата од стране именованог тела
0.00


