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Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Сектор за инспекцијски надзор
Одељење за инспекцију опреме под притиском
Београд
Број: ( уписује се број предмета)
Датум: ( уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ
КЛ-01-03/09
Датум давања сагласности Координационе комисије за инспекцијски надзор Владe РС: 04.10.2021. године
Датум последњег преиспитивања извршен у Одељењу за инспекцију опреме под притиском: 14.12.2020. године

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
Назив надзираног субјекта:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Заступник/одговорно лице и функција:
Назив надзираног објекта и локација и/или адреса:
Присутно лице и функција:
2. ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Питање
Да
Не
1. Да ли је надзирани субјект енергетски
субјект (обавља енергетску делатност)??

Напомена

Напомена: Одговор на ово питање се не бодује.
У случају када је надзирани субјект енергетски субјект, односно субјект који обавља
енергетску делатност одговор је „Да“.
У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није енергетски
субјект, односно субјект који не обавља енергетску делатност одговор је „Не“.
Питање
Да
Не
Напомена
2. Да ли надзирани субјект који обавља
енергетску делатност поседује лиценцу за
обављање енергетске делатност?
Напомена: Одговор на ово питање се не бодује.
У случају да надзирани субјект обавља енергетску делатност према Закону о енергетици
(„Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40/21) без прибављене лиценце за
обављање те енергетске делатности или ако му је лиценца претходно одузета, инспектор
према том субјекту спроводи сва овлашћења и дужности које има и врши према
нерегистрованом субјекту, односно на такав надзирани субјект се примењују одредбе које се
односе на нерегистрованог субјекта у складу са чланом 33. став 2. Закона о инспекцијском
надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18–др. закон и 95/18).
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3. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18)
2. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон и 40/21)
3. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Службени гласник РС", број
49/21)
4. Закон о тржишном надзору ("Службени гласник РС", број 92/11)
5. Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/11,
75/13 и 44/18 – др. закон)
6. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под
притиском („Службени гласник РС”, број 87/11)
7. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних
посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11)
8. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС”, бр.
87/15, 44/18 – др. закон и 83/21)
9. Правилник о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за
сопствене потребе („Службени гласник РС“, бр. 12/16, 44/18 – др. закон, 65/18 и 79/21)

4. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ У КОМЕ СЕ НАЛАЗИ ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ

1.

Питање
Да ли је прибављена енергетска дозвола
за изградњу енергетског објекта?

Да

Питање
У случају када власник и корисник нису

Да

Не

Дел.

Напомена

4
0
бода бодова
Напомена: Енергетска дозвола се прибавља само за изградњу енергетских објеката у складу
са чланом 30. према Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др.
закон и 40/21)
Да ли је прибављено одобрење
2. надлежног органа у складу са прописима
4
0
2
којима се уређује изградња објекта
бода бодова бода
(грађевинска/употребна дозвола) ?
Напомена: У случају када за објекат није прибављена грађевинска и употребна дозвола, али
постоји решење о озакоњењу објекта тада је одговор „делимично“
Да ли је израђена техничка
3. документација за уградњу/постављање
4
0
2
опреме под притиском (пројекат за
бода бодова бода
грађевинску дозволу/главни пројекат са
извршеном техничком контролом
пројекта) ?
Напомена: У случају када за објекат није урађен пројекат за грађевинску дозволу/главни
пројекат са извршеном техничком контролом пројекта, али постоји извештај о затеченом
стању објекта, односно пројекат за извођење радова који су прописани у поступку
озакоњења објекта тада је одговор „делимично“
Да ли је прибављена сагласност за
4. складиштење и/или снабдевање за
4
0
сопствене потребе?
бода бодова
Напомена: Ово питање се примењује у случају када се инспекцијски надзор спроводи код
надзираног субјекта који обавља складиштење и/или снабдевање за сопствене потребе према
члану 28. Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон и
40/21), а при чему се користи опрема под притиском.
5. ПОДАЦИ О ОПРЕМИ ПОД ПРИТИСКОМ (посуде под притиском, опрема под притиском
која се загрева пламеном или на други начин, цевоводи, сигурносни уређаји, помоћни
уређаји под притиском и једноставне посуде под притиском)
Не

Дел.

Напомена
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1.

2.

исто лице, да ли су њихове међусобне
обавезе уређене уговором у складу са
чланом 2. став 2. Правилника о
прегледима опреме под притиском током
века употребе („Службени гласник РС”,
бр. 87/11 и 75/13)?
Да ли постоји списак опреме под
притиском?

3
бода

0
бодова

3
бода

0
бодова

Да ли за опрему под притиском постоји
техничка документација која је добијена
4
0
2
од произвођача предметне опреме под
бода бодова бода
притиском?
Напомена: У случају када за опрему под притиском не постоји техничка документација
произвођача, али је накнадно урађена документација опреме под притиском (документација
о тренутном стању опреме, контролни прорачун чврстоће и слично) тада је одговор
„делимично“
4.
Да ли за опрему под притиском постоје
исправе о усаглашености?
4
0
бода бодова
Да ли је опрема под притиском на
5.
прописан начин означена знаком
4
0
усаглашености?
бода бодова
Напомена (уз питања 4. и 5.): За посуде под притиском и опрему која се загрева пламеном
или на други начин који су произведени пре 01. јула 2012. године, односно који су
произведени по старим прописима, проверава се да ли за такву опрему постоји уверење о
прегледу конструкције и првом испитивању притиском или котловска исправа/ревизиона
књижица и да ли је натписна плочица на таквој опреми обележена жигом инспектора
опреме под притиском.
Да ли је извршено разврставање опреме
6.
под притиском на опрему ниског нивоа
3
0
1
опасности и опрему вискоког нивоа
бода бодова бод
опасности?
Да ли су за опрему под притиском
7.
високог нивоа опасности издати
4
0
1
евиденциони листови од стране
бода бодова бод
именованог тела за разврставање опреме
под притиском?
Да ли су извршени прегледи и
8.
испитивања опреме под притиском на
10
0
2
прописан начин и у прописаним
бодова бодова бодa
роковима?
Да ли о извршеним прегледима и
испитивањима опреме под притиском
4
0
1
9.
постоје одговарајући записници и по
бода бодова бод
потреби извештаји или записи о
додатним испитивањима?
Да ли су за опрему под притиском
10. издати ревизиони листови од стране
4
0
1
именованог тела за прегледе и
бода бодова бод
испитивања опреме под притиском у
којима су унети сви подаци који су
прописани?
3.
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11.

12.

Да ли је у прописаном року од једне
године извршено испитивање и
подешавање сигурносних уређаја који су
уграђени на опреми под притиском од
стране лица акредитованог по SRPS ISO
IEC 17025?
Да ли су издати извештаји о испитивању
и подешавању сигурносних уређаја који
су уграђени на опреми под притиском и
стављене пломбе на сваки сигурносни
уређај?

8
0
бодова бодова

3
бода

2
бодa

0
бодова

1
бод

Важне напомене:
1. У случају када је као одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања код којих је
оваква опција понуђена) обавезно је да се у колони „Напомена“ образложи (упише) на који начин је
надзирани субјект делимично испунио прописане захтеве у складу са начелом сразмерности.
2. У случају када приликом спровођења инспекцијског надзора на одређена питања у овој контролној
листи није могуће дати одговор из разлога јер нису применљива (на пример: није у питању
енергетски објекат, власник је истовремено и корисник опреме под притиском,...) или нису
предмет надзора, тада се таква питања не бодују и у колони „Напомена“ се уписује „није
применљиво“ или „није предмет инспекцијског надзора“. У таквим случајевима степен ризика се
одређује на основу процента који се добија из односа утврђеног броја бодова на питања која су
применљива и укупно могућег броја бодова на питања која су применљива.
(
)

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова на питања која су применљива
Утврђени број бодова на питања која су применљива
ДОБИЈЕНИ ПРОЦЕНАТ

Степен ризика
Број бодова у %

Незнатан
од 96 до 100

Низак
од 91 до 95

Средњи
од 85 до 90

Висок
од 76 до 84

Критичан
75 и мање

незнатан
Степен ризика у односу на остварени број
бодова је:

низак
средњи
висок
критичан

Присутно лице
___________________
(Име и Презиме)

Инспектор опреме под притиском
___________________________________
(Име и Презиме)

