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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
СИСТЕМ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА
КЛ-05-02/05
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. ОБВЕЗНИЦИ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА
1) Привредна душтва и јавна предузећа чија је претежна делатност у производном
сектору, ако имају годишњу потрошњу енергије већу од количине која је прописана
2) Привредна душтва и јавна предузећа чија је претежна делатност у сектору трговине
и услуга, ако имају годишњу потрошњу енергије већу од количине која је прописана
3) Јединице локалне самоуправе и градске општине са више од 20000 становника,
по последњем попису становништва.
4) Органи државне управе, други органи и организације Републике Србије.
5) Органи и организације аутономне покрајине.
6) Организације за обавезно социјално осигурање
7) Установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе у области образовања, науке, културе, физичке културе,
здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и другим областима,
као и други корисници јавних средстава на начин и под условима који су прописани
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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 енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21)
3. Уредба о утврђивању граничних вредности годишње потрошње енергије на основу којих се одређује која
привредна друштва су обвезници система енергетског менаџмента, годишњих циљева уштеде енергије и
обрасца пријаве о оствареној потрошњи енергије ("Службени гласник РС", број 18/16)
4. Правилник о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије ("Службени гласник
РС", бр. 32/16 и 65/18)
5. Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна
делатност у производном сектору и предузећима као јавним службама („Службени гласник РС”, број 98/16)
6. Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна
делатност у сектору трговине и услуга, органима државне управе, другим органима Републике Србије,
органима аутономне покрајине и установама („Службени гласник РС”, број 82/17)
7. Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у органима јединицa локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број 31/16)

4. ПОДАЦИ И ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ОБВЕЗНИКА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ
МЕНАЏМЕНТА КАО НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА
Питање
Да
Не
Дел.
Напомена
Да ли је обвезник система енергетског
менаџмента поднео пријаву о оствареној
4
0
1
1.
годишњој потрошњи енергије на
бода бодова бод
прописаном обрасцу?
Да ли је обвезник система енергетског
2.
менаџмента поднео пријаву о оствареној
2
0
годишњој потрошњи енергије у
бода бодова
прописаном року?
Да ли је обвезник система енергетског
3.
менаџмента именовао прописан број
6
0
1
енергетских менаџера?
бодова бодова бод
Напомена: У случају када је обвезник система енергетског менаџмента именовао енергетске
менаџере, али не у потребном броју и када именовање није спроведено на прописан начин
тада је одговор „делимично“
4.
Да ли лица која су именована за
енергетског менаџера имају одговарајућу
6
0
лиценцу?
бодова бодова
Да ли је обвезник система енергетског
5.
менаџмента донео програм енергетске
4
0
ефикасности?
бода бодова
Да ли је обвезник система енергетског
6.
менаџмента донео план енергетске
4
0
ефикасности?
бода бодова
Да ли је обвезник система енергетског
7.
менаџмента израдио и доставио
4
0
1
министарству годишњи извештај о
бода бодова бод
остваривању циљева уштеде енергије на
прописаном обрасцу?
Да ли је обвезник система енергетског
8.
менаџмента доставио министарству
2
0
годишњи извештај о остваривању
бода бодова
циљева уштеде енергије у прописаном
року?
9.
Да ли обвезник система енергетског
менаџмента извршио енергетски преглед
4
0
1
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12.

на прописан начин?
Да ли обвезник система енергетског
менаџмента извршио енергетски преглед
у прописаном року?
Да ли је енергетски преглед спровело
правно лице које је може да спроводи
енергетски преглед?
Да ли су израђени извештаји о
спроведеном енергетском прегледу?

13.

Да ли се извештаји о спроведеном
енергетском прегледу трајно чувају?

10.

11.

бода

бодова

4
бода

0
бодова

4
бода

0
бодова

4
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

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: у зависности од типа
обвезника система енергетског менаџмента ...) 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 90 до 95

Средњи
од 81 до 89

Висок
од 71 до 80

Критичан
70 и мање

незнатан
Степен ризика у односу на остварени број
бодова је:

низак
средњи
висок
критичан

Присутно лице

Инспектор опреме под притиском
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___________________
(Име и Презиме)

___________________________________
(Име и Презиме)

