
ПРИЛОГ V 

 

НАЧИН ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ СА ПОСЕБНИМ 

ЗАХТЕВИМА  

 

1. Подземна опрема под притиском за течни нафтни гас 

1.1. Подземни резервоари за течни нафтни гас 

 

1.1.1. Редован периодичан преглед 

1.1.1.1. Спољашњи преглед 

Спољашњи преглед се спроводи прегледом само у делу доступних површина на резервоару у 

року који је дат у Прилогу III, при чему се мора извршити и преглед:  

 шахта; 

 прикључака, арматуре, прекретног уређаја и сигурносних уређаја;  

 стања завртња, матица и подлошки;  

 повезивања уземљења. 

1.1.1.2. Унутрашњи преглед 

Унутрашњи преглед се спроводи на начин који је прописан овим правилником и у року који 

је дат у Прилогу III, при чему се мора извршити и мерење дебљина зидова, и то:   

 на омотачу кораком од 300 mm према следећем распореду: 

 дуж горње изводнице омотача α = 0о; 

 на α = 30о од горње изводнице омотача са обе стране омотача;  

 на α = 90о од горње изводнице омотача са обе стране омотача;  

 дуж доње изводнице омотача α = 180о; 

 на α = 20о од доње изводнице омотача са обе стране омотача. 

 на данцу кораком од 150 mm према истом угловном распореду. 

 

1.1.1.3. Испитивање притиском 

Испитивање притиском се спроводи на начин који је прописан овим правилником и у року 

који је дат у Прилогу III.   

 

1.1.2. Ванредни преглед 

У случају када се ванредни преглед спроводи када постоји оправдана сумња да је резервоар 

оштећен на укопаним површинама и да његова употреба без одговарајуће санације није више 

безбедна или уз образложени захтев надлежне инспекције поред прегледа и испитивања који 

су описани у тачки 1.1.1. овог прилога обавезно је откопати резервоар и извршити испитивање 

изолације високонапонским детектором.  

Приликом испитивања изолације високонапонским детектором мора се изабрати испитни 

напон према типу и дебљини изолације, али не мањи од 10 kV, при чему резервоар мора бити 

уземљен. 

Откривене грешке у изолацији морају се поправити изолационим материјалом који одговара 

материјалу који је употребљен за изолацију резервоара на начин да квалитет изолације на 

месту поправке одговара квалитету изолације резервоара без оштећења. 

 

1.1.3. Преглед пре поновног пуштања у рад 

Када се преглед пре поновног пуштања у рад спроводи у случају пресељења резероара на другу 

локацију поред прегледа и испитивања који су описани у тачки 1.1.1. овог прилога обавезно је 

пре затрпавања резервоара извршити испитивање изолације високонапонским детектором.  



 

Приликом испитивања изолације високонапонским детектором мора се изабрати испитни 

напон према типу и дебљини изолације, али не мањи од 10 kV, при чему резервоар мора бити 

уземљен. 

Откривене грешке у изолацији морају се поправити изолационим материјалом који одговара 

материјалу који је употребљен за изолацију резервоара на начин да квалитет изолације на 

месту поправке одговара квалитету изолације резервоара без оштећења. 

1.2. Подземни цевоводи за течни нафтни гас 

 

1.2.1. Редован периодичан преглед 

1.2.1.1. Спољашњи преглед 

Спољашњи преглед се не спроводи.  

1.2.1.2. Унутрашњи преглед 

Унутрашњи преглед се не спроводи, а што је у складу са Прилогом III 

1.2.1.3. Испитивање притиском 

Испитивање притиском се спроводи на начин који је прописан овим правилником и у року 

који је дат у Прилогу III.   

 

1.2.2. Ванредни преглед 

У случају када се ванредни преглед спроводи када постоји оправдана сумња да је цевовод 

оштећен и да његова употреба без одговарајуће санације није више безбедна или уз 

образложени захтев надлежне инспекције поред испитивања притиском обавезно је откопати 

цевовод и извршити испитивање изолације високонапонским детектором.  

Приликом испитивања изолације високонапонским детектором мора се изабрати испитни 

напон према типу и дебљини изолације, али не мањи од 10 kV, при чему цевовод мора бити 

уземљен. 

Електрода која се користи при испитивању оштећења изолације високонапонским детектором 

мора бити еластична и одговарати пречнику цеви. Фитинзи и остали делови цевовода 

неправилног облика се испитују посебном електродом. 

Брзина провлачења електроде дуж цевовода мора бити константна и мора бити мања од 20 

m/min. 

Откривене грешке у изолацији морају се поправити изолационим материјалом који одговара 

материјалу који је употребљен за изолацију цевовода на начин да квалитет изолације на месту 

поправке одговара квалитету изолације цеви без оштећења. 

 

1.2.3. Преглед пре поновног пуштања у рад 

Када се преглед пре поновног пуштања у рад спроводи након реконструкције или санације 

цевовода поред испитивања притиском обавезно је пре затрпавања цевовода извршити 

испитивање изолације високонапонским детектором.  

Приликом испитивања изолације високонапонским детектором мора се изабрати испитни 

напон према типу и дебљини изолације, али не мањи од 10 kV, при чему цевовод мора бити 

уземљен. 

Електрода која се користи при испитивању оштећења изолације високонапонским детектором 

мора бити еластична и одговарати пречнику цеви. Фитинзи и остали делови цевовода 

неправилног облика се испитују посебном електродом. 

Брзина провлачења електроде дуж цевовода мора бити константна и мора бити мања од 20 

m/min. 

Откривене грешке у изолацији морају се поправити изолационим материјалом који одговара 

материјалу који је употребљен за изолацију цевовода на начин да квалитет изолације на месту 

поправке одговара квалитету изолације цеви без оштећења. 



2. Опрема под притиском за амонијак у расхладним постројењима 

 

2.1. Редован периодичан преглед 

2.1.1. Спољашњи преглед 

Спољашњи преглед се спроводи на начин који је прописан овим правилником и у року који је 

дат у Прилогу III. 

2.1.2. Унутрашњи преглед 

Унутрашњи преглед се не спроводи прегледом унутрашњих површина, него се врши:  

1) испитивање на непропусност комплетног постројења радном материјом на притиску који је 

већи од атмосферског.  

2) за све посуде под притиском које нису изоловане у постројењу се врши мерење дебљина 

зидова, и то:   

 на омотачу кораком од 200 mm према следећем распореду: 

 дуж горње изводнице омотача α = 0о; 

 на α = 30о од горње изводнице омотача са обе стране омотача;  

 на α = 90о од горње изводнице омотача са обе стране омотача;  

 дуж доње изводнице омотача α = 180о; 

 на α = 20о од доње изводнице омотача са обе стране омотача. 

 на данцу кораком од 100 mm према истом угловном распореду. 

3) за све посуде под притиском које су изоловане у постројењу се врши мерење дебљина 

зидова на површини најмање од 1 m2 на местима где се очекује појава корозије у квадратном 

распореду кораком од 25 mm. 

 

2.1.3. Испитивање притиском 

Испитивање притиском се спроводи на начин који је прописан овим правилником и у року 

који је дат у Прилогу III.   

 

2.2. Ванредни преглед 

У случају када се ванредни преглед спроводи када постоји оправдана сумња да је опрема под 

притиском оштећена и да њена употреба без одговарајуће санације или реконструкције није 

више безбедна или уз образложени захтев надлежне инспекције обавезно је извршити 

испитивање притиском у складу са тачком 2.1.3. овог прилога и испитивање на непропусност 

и мерење дебљина зидова у складу са тачком 2.1.2. овог прилога. Испитивање притиском и 

мерење дебљина зидова се спроводи за ону опрему под притиском која је предмет ванредног 

прегледа.  

 

2.3. Преглед пре поновног пуштања у рад 

Када се преглед пре поновног пуштања у рад спроводи у случају: 

 пресељења опреме под притиском на другу локацију,  

 када је опрема под притиском била стављена привремено ван употребе јер није била 

безбедна, 

 када је извршена реконструкција или санација опреме под притиском, 

обавезно је извршити испитивање притиском у складу са тачком 2.1.3. овог прилога и 

испитивање на непропусност и мерење дебљина зидова у складу са тачком 2.1.2. овог прилога. 

Испитивање притиском и мерење дебљина зидова се спроводи за ону опрему под притиском 

која је предмет прегледа пре поновног пуштања у рад.  

 

2.4. Обавеза власника/корисника 

Учесталост контролисања на цурење се врши: 



- једном на сваких 12 месеци за системе са 3 кг или више расхладног флуида, осим за 

херметички затворене посуде које садрже мање од 6 кг; 

- једном на сваких 6 месеци када је у систему 30 кг или више расхладног флуида; 

- једном на свака 3 месеца када је у систему 300 кг или више расхладног флуида; 

Постројења после отклањања цурења морају поново да се испитају на непропусност у првом 

месецу након што је цурење отклоњено. 

Када постројење садржи 30 кг или више расхладног флуида, власник/корисник мора да води 

записе о количини и типу расхладног флуида, додатим количинама које убацује у систем и 

количинама извученим током одржавања и сервисирања, и количинама које се повлаче из 

употребе.  

Када постројење садржи 300 кг или више расхладног флуида, власник/корисник мора да 

инсталира системе за индикацију цурења. Ови системи морају да буду контролисани најмање 

једном у 12 месеци како би се проверило њихово правилно функционисање. 

Велики губици услед цурења су неприхватљиви. Власник/корисник мора да предузме мере 

како би се елиминисало цурење. 

Стабилни детектори расхладног флуида нису детектори цурења јер не лоцирају место цурења. 

Власник/корисник је у обавези да води евиденцију о свим извршеним активностима и да на 

увид именованом зтелу за прегледе и испитивање опреме под притиском.  

 

 

3. Опрема под притиском којој материјал стари и код које се врши оцена стања 

метала 

Приликом прегледа и испитивања опреме под притиском којој материјал стари и код које 

се врши оцена стања метала именована тела за прегледе и испитавања опреме под притиском 

морају за оцену безбедности такве опреме да узму у обзир извештаје о редовним, планским, 

периодичним испитивањима које су извршиле лабораторије акредитоване по стандарду SRPS 

ISO IEC 17025, а која су извршена према програму испитивања који је сачињен од стране 

стручних установа за област испитивања материјала који стари и оцењивања стања метала. 

Именована тела за прегледе и испитавања опреме под притиском су у обавези да провере 

да ли корисници опреме под притиском прате старење метала опреме. Код овакве опреме 

уобичајено је праћење стања метала испитивањима без разарања и испитивање 

микроструктуре да би се оценило њено старење.  

Испитивање притиском опреме под притиском којој материјал стари може да се замени 

одговарајућим испитивањима са и без разарања која служе за оцену стања метала и степена 

истрошености (старења), односно експлоатационе употребљивости.  

Испитивања притиском не треба примењивати код цевовода код којих постоји могућности 

настанка штете и оштећења услед оваквих испитивања. У случајевима када се не врши 

испитивање притиском цевовода потребно је дати одговарајуће техничко образложење које 

мора бити одобренео од стране именованог тела. Испитивања без разарања замењују 

испитивање притиском за оцену безбедности у раду. 

За опрему која је изложена старењу и код које долази до пада жилавости услед дуготрајне 

експлоатације испитивање притиском може да се изводи само загрејаном водом на 

температурама које су више од прелазне температуре из кртог у жилаво стање материјала. 

Испитивања притиском додатно троше ресурс материјала, стога испитивања притиском треба 

изводити само након радова санације или реконструкције, а у редовним периодичним 

прегледима мењати их испитивањима без разарања.  

Именована тела за прегледе и испитавања опреме под притиском при периодичним 

прегледима овакве опреме под притиском узимају у обзир захтеве правила струке дате у опште 

прихваћеним међународним документима за одређену грану индустрије који гарантују 

безбедност опреме под притиском у раду. 


