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Надлежност инспектора опреме под притиском
Одељење за инспекцију опреме под притиском се као ужа унутрашња јединица налази у
Сектору за нафту и гас Министарства рударства и енергетике.
Надлежност инспектора опреме под притиском прописана је следећим законима:
1. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14);
2. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих
угљоводоника ("Службени гласник РС", број 104/09);
3. Закон о тржишном надзору ("Службени гласник РС", број 92/11);
4. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Службени гласник
РС", број 36/09);
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13).
Поред наведених посебних закона инспекцијски надзор се спроводи и на основу општих закона:
1. Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15);
2. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени
гласник РС“, бр. 30/2010) – важи до 01. јуна 2017. године;
3. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16) – примена од 01. јуна
2017. године;
4. Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14);
5. Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65/13 и 13/16);
6. Закон о привредним преступима („Службени лист СФРЈ“ бр. 4/77, 36/77 - исправка, 14/85, 10/86 др. закон, 74/87, 57/89 и 3/90 ; „Службени. лист СРЈ“ бр. 27/92, 16/93 - др. закон, 31/93 - др. закон,
41/93 - др. закон, 50/93 - др. закон, 24/94, 28/96 и 64/01 и „Службени гласник РС“ бр. 101/05 - др.
закон);
Инспекцијски надзор се спроводи и на основу 10 подзаконских аката:
1. Уредба о условима за испоруку природног гаса („Службени гласник РС”, бр. 47/06, 3/10 и 48/10);
2. Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска
већег од 16 bar („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15 );
3. Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar („Службени гласник РС”, брoj 86/15 );
4. Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”,
бр. 87/11 и 75/13);
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5. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме
под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11);
6. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености
једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11);
7. Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и
продуктоводима („Службени гласник РС”, брoj 37/13 );
8. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник
РС”, број 87/15);
9. Правилника о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и
биогоривима за сопствене потребе („Службени гласник РС“, брoj 12/2016);
10. Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног
нафтног гаса ("Службени лист СФРЈ"‚ бр. 24/71 и 26/71- испр. и „Службени гласник РС”, бр. 87/11
и 24/12).
Територијално подручје на коме се врши инспекцијски надзор
Инспекцијски надзор над опремом под притиском у Републици Србији спроводи
инспекција опреме под притиском као инспекција на републичком нивоу, односно у области
инспекцијског надзора над опремом под притиском не постоји надлежност локалних самоуправа,
изузев што су Аутономној покрајини поверени послови вршења инспекцијског надзора на
територији Аутономне покрајине. Тренутно су у Војводини запослена два покрајинска инспектора
опреме под притиском, при чему у 2017. години један инспектор одлази у пензију по сили закона.
Кадровски ресурси
Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
рударства и енергетике укупно је систематизовано 8 радних места у Одељењу за инспекцију
опреме под притиском, и то начелник Одељења и 7 инспектора опреме под притиском, при чему је
предвиђено да пет инспектора опреме под притиском обављају послове са седиштем у Београду;
један инспектор опреме под притиском обавља послове у подручној јединици широј од подручја
управног округа за Нишавски управни округ, Пиротски управни округ, Јабланички управни округ и
Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу и један инспектор опреме под притиском обавља
послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Расински управни округ,
Топлички управни округ, Рашки управни округ и Златиборски управни округ, са седиштем у
Крушевцу.
У периоду од 11. фебруара до 10. маја 2016. године у Одељењу за инспекцију опреме под
притиском су престала са радом три инспектора, и то два инспектора опреме под притиском су
отишла у пензију по сили закона, а један инспектор опреме под притиском је напустио радно место
на основу споразумног раскида радног односа. Једно радно место инспектора опреме под
притиском је упражњено од 2013. године када је један извршилац отишао у пензију.
Тренутно у Одељењу за инспекцију опреме под притиском су од осам систематизованих
радних места попуњена само четири радна места, и то начелник Одељења и 3 инспектора опреме
под притиском са седиштем у Београду.
Технички реурси - број службених возила
Одељење за инспекцију опреме под притиском поседује само једно службено возило, а
тренутно нема ниједног инспектора у управним окрузима, тако да се читава територија Србије (без
Војводине) покрива са само једним службеним возилом из Београда.
У највећем броју случајева објекти на којима се врши надзор се не налазе у самом граду већ
су у питању објекти до којих није могуће доћи јавним међуградским саобраћајем, као што су:
станице за снабдевање течног нафтног гаса и компримованог природног гаса превозних средстава,
електране, хладњаче, гасоводи за транспорт природног гаса и мерно-регулационе станице,
фабричка постројења, складишта течног нафтног гаса и амонијака, пунинице гасова и слично.
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Наиме, до већине оваквих објеката не постоје аутобуске линије и једино се службеним
аутомобилом може отићи у инспекцијски надзор.
Информације о врсти и областима инспекцијског надзора
На основу Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) инспектори опреме
под притиском су надлежни да израђује извештаје о испуњености услова и захтева утврђених
техничким прописима и извештаје о испуњености услова у погледу стручног кадра за обављање
енергетске делатности, а у циљу добијања и проширења, као и обнављања лиценце за обављање
енергетске делатности. Такође, на основу Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број
145/14) инспекција опреме под притиском је надлежна да израђује извештаје о испуњености услова
и захтева утврђених техничким прописима у поступку добијања сагласности за складиштење
нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе и за снабдевање превозних средстава на
сопственим станицама за снабдевање превозних средстава.
У питању су ванредни утврђујући инспекцијски надзори који се у потпуности спроводе као
и редовни инспекцијски надзори. Приликом спровођења ових утврђујућих инспекцијских надзора
обавезно се користе контролне листе, врши се процена ризика, издавање налога о инспекцијском
надзору, вођење евиденција о инспекцијском надзору. Дакле, све је у потпуности идентично као и
код редовних инспекцијских надзора, осим што се покрећу на основу захтева странке и што се
односе на надзиране субјекте који обављају енергетске делатности.
У току 2017. године за врло велики број енергетских субјеката истиче важење постојећих
лиценци за обављање енергетских делатности, тако да се само по овом основу очекује више
стотина захтева за спровођење ванредних утврђујућих инспекцијских надзора ради израде
извештаја о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима и извештаја о
испуњености услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности.
На жалост, са тренутним бројем извршиоца инспектори опреме под притиском нису у
могућности да спроводе поред ових ванредних утврђујућих инспекцијских надзора и додатне
редовне инспекцијске надзоре.

Начелник Одељења за
инспекцију опреме под притиском
Урош Ђурђевић
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