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            Број: 314-01-00002/2022-09 
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                          Београд 

             

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

 

УВОД  

Документ садржи извештај о раду Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2021. годину и  

урађен је на основу члана 44. став 2. и став 6. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник 

РС", бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18).                                        

Надлежност Одељења за инспекцију опреме под притиском 

Одељење за инспекцију опреме под притиском се као ужа унутрашња јединица налази у Сектору за 

инспекцијски надзор Министарства рударства и енергетике.  

 У Одељењу за инспекцију опреме под притиском обављају се послови који се односе на 

спровођење инспекцијског надзора у енергетским субјектима који поседују и користе опрему под 

притиском, као и инспекцијски надзор у свим другим правним лицима и предузетницима који 

поседују и користе опрему под притиском. 

У Одељењу за инспекцију опреме под притиском обављају се послови који се односе на: 

инспекцијски надзор према закону којим се уређује енергетика, закону којим се уређује енергетска 

ефикасност и рационална употреба енергије, закону којим се уређује цевоводни транспорт 

гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника, закону којим се 

уређује тржишни надзор, закону којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање 

усаглашености и другим прописима из области опреме под притиском. 

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.  

Списак прописа 

Надлежност инспектора опреме под притиском прописана је следећим законима: 

1. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, 145/14, 95/18 - др.закон и 40/21);  

2. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника  („Службени гласник РС“, број 104/09); 

3. Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 

40/21); 

4. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник 

РС“, број 49/21); 

5. Закон о тржишном надзору („Службени гласник РС“, број 92/11). 

Поред наведених посебних закона инспекцијски надзор се спроводи и на основу општих закона: 
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1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18); 

2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16); 

3. Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. 

закон и 47/18); 

4. Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС); 

5. 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 у области опреме под притиском се спроводи и на основу следећих 

подзаконских аката: 

1. Уредба о условима за испоруку природног гаса („Службени гласник РС”, бр. 47/06, 3/10 и 48/10); 

2. 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); 

3. Уредба о минималним захтевима енергетске ефикасности које морају да испуњавају нова и 

ревитализована постројења („Службени гласник РС“, број 112/17); 

4. Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора 

на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области опреме 

под притиском („Службени гласник РС“, број 85/18); 

5. 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); 

6. Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 

притиска до 16 bar („Службени гласник РС”, брoj 86/15); 

7. Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, 

бр. 87/11, 75/13 и 44/18 – др. закон); 

8. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме 

под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11); 

9. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености 

једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11); 

10. Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и 

продуктоводима („Службени гласник РС”, брoj 37/13); 

11. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник 

РС”, бр. 87/15, 44/18 – др. закон и 83/21); 

12. Правилника 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); 

13. Правилник о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије ("Службени 

гласник РС", бр. 32/16 и 65/18); 

14. 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); 

15. 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); 

16. Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у органима јединицa локалне 

самоуправе („Службени гласник РС”, број 31/16); 

17. Правилник о садржини елабората о енергетској ефикасности постројења за производњу 

електричне енергије, постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, 

http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df30244%26action%3Dpropis%26path%3D03024401.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df796%26action%3Dpropis%26path%3D00079601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29795%26action%3Dpropis%26path%3D02979501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29796%26action%3Dpropis%26path%3D02979601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df30826%26action%3Dpropis%26path%3D03082601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29797%26action%3Dpropis%26path%3D02979701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29798%26action%3Dpropis%26path%3D02979801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29799%26action%3Dpropis%26path%3D02979901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29800%26action%3Dpropis%26path%3D02980001.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df30243%26action%3Dpropis%26path%3D03024301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df30244%26action%3Dpropis%26path%3D03024401.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df30245%26action%3Dpropis%26path%3D03024501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df30246%26action%3Dpropis%26path%3D03024601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29801%26action%3Dpropis%26path%3D02980101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29802%26action%3Dpropis%26path%3D02980201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df29803%26action%3Dpropis%26path%3D02980301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df39910%26action%3Dpropis%26path%3D03991001.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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система за пренос и дистрибуцију електричне енергије и постројења за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије („Службени гласник РС”, број 30/18). 

 

1. Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом 

заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције)  
Инспекцијски надзор у области опреме под притиском је од посебног значаја са аспекта 

безбедности и здравља људи, јер је у питању надзор над више десетина хиљада комада различите 

опреме под притиском на територији Републике Србије. У Републици Србији се процењује да 

постоји око 5.000 субјеката, односно објеката који поседују опрему под притиском и који су 

потенцијални надзирани субјекти, односно надзирани објекти, а у којима се налази више пд 50.000 

комада опреме под притиском високог нивоа опасности. 

Превентивно деловање инспекције се састоји на усмеравање надзора на оне делатности, односно 

субјекте и објекте надзора, који носе значајан ризик у смислу угрожавања живота и здравља људи, 

животиња и биљака, животне средине и имовине, као и где постоји значајан јавни интерес. 

Инспекцијски надзор се спроводи код надзираних субјеката који обављају енергетску делатност и 

имају статус енергетског субјекта и код других надзираних субјекта који нису енергетски субјекти 

и имају опрему под притиском.  

Инспекцијски надзор се спроводи над опремом под притиском у следећим објектима: станице за 

снабдевање течног нафтног гаса и компримованог природног гаса превозних средстава, 

термоелектране, хидроелектране, топлане са парним или вреловодним котловима, хладњаче са 

амонијачним постројењем, гасоводи за транспорт и дистрибуцију природног гаса природног гаса, у 

постројења за производњу и прераду деривата нафте (рафинерије и петрохемије), разна фабричка 

постројења у хемијској и процесној индустрији,  складишта течног нафтног гаса, амонијака и 

хлора, пунионице гасова и слично. 

Превентивно деловање инспекције кроз спречавање или смањење вероватних настанака штетних 

последица се реализује кроз континуирано праћење испуњења наложених мера, односно 

отклањања незаконитости које су наложене у спровођењу инспекцијског надзора, употребом 

специјализованих информационих система и других извора информација, као и коришћењем 

смерница и упутстава које се утврђују и усвајају од стране Координационе комисије за 

инспекцијски надзор Владе РС. 

 

2. Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима, 

укључујући издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете, 

превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању 

и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка 

штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, са 

подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима 

(превентивно деловање инспекције) 

У 2021. години као начин превентивног деловања инспекције реализовано је 14 службених 

саветодавних посета, и то: 

 8 службених саветодавних посета је реализовано код надзираних субјекта који користе 

опрему под притиском и циљ оваквих посета било је да се утврди усклађеност надзираног субјекта 

са законима и техничким прописима у области опреме под притиском; 

 6 службених саветодавних посета је реализовано код надзираних субјеката који су као 

јединице локалне самоуправе обвезници система енергетског менаџмента и циљ оваквих посета 

било је да се утврди усклађеност надзираног субјекта са прописима у области система енергетског 

менаџмента. 

Током, 2021. године у Одељењу за инспекцију опреме под притиском је организовано и неколико 

појединачних састанака са енергетским субјектима који у обављању енергетске делатности користе 

опрему под притиском. Циљ ових састанака, као једног од начина едукативног и превентивног 

деловања инспекције, био је да се пре подношења захтева за ванредни утврђујући инспекцијски 

надзор надзирани енергетски субјекти што боље упознају са прописима из области опреме под 
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притиском и енергетике, садржајем контролних листа, степенима ризика, начину подношења 

захтева и прилозима који се подносе уз захтев, прописаном стручном кадру за обављање енергетске 

делатности и свему осталом што спада у права и обавезе надзираног субјекта  

Инспекција опреме под притиском је обавештавала јавност о променама прописа и правима и 

обавезама за надзиране субјекте који из њих произлазе преко сајта министарства рударства и 

енергетике. Такође, на сајту је постављен БАНЕР преко кога се може приступити Контакт центру 

који је формиран са циљем да представља јединствену тачку за подношење представки 

републичким инспекцијама. 

У складу са чланом 8. став 5. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 

44/18 – др. закон и 95/18), Одељење за инспекцију опреме под притиском је у фебруару 2021. 

године објавило Списак надзираних субјеката и објеката у 2020. години са утврђеним степеном 

ризика на сајту Министарства рударства и енергетике. 

У законском року, до 01. марта 2021. године, инспекција је доставила Извештај о раду Одељења за 

инспекцију опреме под притиском за 2020. годину на сагласност Координационој комисији за 

инспекцијски надзор Владе РС и након добијања сагласности извештај је објављен на сајту 

министарства. 

У законском року 29. новембра 2021. године, достављен Предлог плана инспекцијског надзора 

Одељења за инспекцију опреме под притиском за 2022. годину на мишљење Координационој 

комисији за инспекцијски надзор Владе РС, а након добијања позитивног мишљења план је 

објављен на сајту министарства. 

Такође, израђен је Стратешки – вишегодишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцију 

опреме под притиском за период од 2022. до 2026. године на који је 28.12.2021. године добијена 

сагласност од стране Координационе комисије за инспекцијски надзор и план је објављен на сајту 

министарства. 

 

3. Усклађеност пословања и поступања надзираних субјеката и надзираних објеката са 

прописима – утврђени степен ризика кроз примену контролних листа 

Степен ризика Број надзираних субјеката и 

надзираних објеката 

Проценат 

(%) 

критичан 11 6.04% 

висок 9 4.95% 

средњи 30 16.48% 

низак 32 17.58% 

незнатан 100 54.95% 

УКУПНО: 182 100% 
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Број надзираних субјеката и објеката са утврђеним степеном ризика у 2021. години, 

у %

4.95%

16.48%

17.58%

54.95%

6.04%

критичан

висок

средњи

низак

незнатан

 
4. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције) 

У вршењу инспекцијског надзора инспектори опреме под притиском у 2021. години приликом 

утврђивања незаконитости су кроз записник о инспекцијском надзору наложили 50 мере за 

отклањање незаконитости и решењем изрекли 16 управних мера за отклањање незаконитости од 

којих је 1 управна мера и забрана употребе опреме под притиском. 

 

5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере које су спроведене  

У 2021. години приликом спровођења инспекцијског надзора утврђена су два субјекта који 

обављају енергетску делатност према Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 

95/18-др. закон) без прибављене лиценце за обављање те енергетске делатности и према таквим 

субјектима инспектори спроводе сва овлашћења и дужности које се врше према нерегистрованом 

субјекту, односно на такве надзиране субјекте 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).  

У првом случају, на основу пријаве групе грађана, спроведен је ванредни инспекцијски надзор над 

објектом за производњу топлотне енергије и том приликом је утврђено да надзирани субјект не 

поседује лиценцу за обављање енергетске делатности производње топлотне енергије. У складу са 

овлашћењем која су прописана одредбама Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 

145/14, 95/18-др. закон и 40/21) инспектор опреме под притиском је надзираном субјекту решењем 

наложио да без одлагања покрене поступак прибављања лиценце за обављање енергетске 

делатности код надлежног органа градске управе и на основу казнених одредби поступајући 

инспектор опреме под притиском је поднео пријаву за привредни преступ. 

У другом случају, након хаварије спроведен је ванредни инспекцијски надзор над објектом за 

производњу електричне енергије и том приликом је утврђено да надзирани субјект не поседује 

лиценцу за надзирани објекат за обављање енергетске делатности производње електричне енергије. 

У складу са овлашћењем која су прописана одредбама Закона о енергетици („Службени гласник 

РС”, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40/21) инспектор опреме под притиском је надзираном субјекту 

решењем наложио да без одлагања покрене поступак прибављања лиценце за обављање енергетске 

делатности код Агенције за енергетику Републике Србије и на основу казнених одредби 

поступајући инспектор опреме под притиском је поднео пријаву за привредни преступ. 
   
6. Мере предузете за уједначавање праксе инспекцијског надзора 

Одељење за инспекцију опреме под притиском у поступку припреме и планирања инспекцијског 

надзора примењује Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења 

инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског 

надзора у области опреме под притиском („Службени гласник РС“, број 85/18) који је објављен 

08.11.2018. године, а почео да се примењује 16.11.2018. године. Овај правилник је донет на основу 

члана 9. став 10. и члана 10. став 7. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 

36/15 и 44/18 – др. закон) и у њему су детаљно прописани посебни елементи процене ризика, 
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учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебни елементи плана 

инспекцијског надзора у области опреме под притиском.  

Одељење за инспекцију опреме под притиском је у септембру 2021. године извршило измене и 

допуне свих пет контролних листа које користи у инспекцијском надзору за које је добијена 

сагласност Координационе комисије за инспекцијски надзор Владe РС на седници која је одржана 

04.10.2021. године. Измене и допуне контролне листе су извршене у складу са новим Законом о 

изменама и допунама закона о енергетици и Законом о енергетској ефикасности и рационалној 

употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21). 

Такође, у складу са чланом 14. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, 

бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18), извршено је 16. децембра 2021. године преиспитивање свих 

контролних листа. 

Приликом измене и допуне, као и приликом преиспитивања контролне листе су означене у складу 

са Упутством Координационе комисије за управљање контролним листама инспекција и објављене 

на сајту Министарства рударства и енергетике. 

 

7. Оствареност плана и планирање инспекцијског надзора, однос редовних и ванредних 

инспекцијских надзора, редовни инспекцијски надзори који нису извршени са наведеним 

разлозима  

У 2021. години инспектори опреме под притиском су у оквиру делокруга својих надлежности 

спроводили редовне, ванредне и контролне инспекцијске надзоре. 

Редовни инспекцијски надзори су спроведени у мањем броју од планираних, због тога јер је број 

захтева за спровођење ванредних утврђујућих инспекцијских надзора био знатно већи од броја који 

је предиђен у годишњем плану инспекцијског надзора. У том смислу, број ванредних 

инспекцијских надзора је повећан у односу на редовне. 

У новембру 2021. године један инспектор опреме под притиском није радио, јер је био на боловању 

због заразе вирусом COVID 19, а у овом месецу још један инспектор је две недеље био на 

боловању. 

ВРСТЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА  Број 

Укупно спроведени инспекцијски надзори у 2021. години 229 

Редовни инспекцијски надзори 63 

Укупно спроведени ванредни инспекцијски надзори 128 

Ванредни инспекцијски надзори спроведени на основу представки физичких и 

правних лица или других инспекција или органа 
10 

Ванредни утврђујући инспекцијски надзори спроведени на основу надзираног 

субјекта у поступку добијања лиценце за обављање енергетске делатности, и то: 

 Ванредни утврђујући инспекцијски надзори у циљу провере да опрема под 

притиском на којој се обавља енергетска делатност испуњава услове и захтеве 

утврђене техничким прописима 

 Ванредни утврђујући инспекцијски надзори у циљу провере испуњености 

прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске 

делатности 

118 

115 

3 

Контролни инспекцијски надзори 38 

 

У 2021. години није извршен ниједан допунски инспекцијски надзор. 

Сви редовни и ванредни инспекцијски надзори су спроведни као теренски и канцеларијски и за 

сваки је издат налог за инспекцијски надзор и послато обавештење надзираном субјекту. 

Контролни инспекцијски надзори су спроведени као теренски и канцеларијски или само као 

канцеларијски, у зависности од врсте утврђених незаконитости, односно мера које су наложене 

надзираном субјекту. 
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У 2021. години приликом вршења инспекцијског надзора обављено је 167 службених путовања. 

Најначајнији инспекцијски надзори су спроведени код следећих надзираних субјеката и 

надзираних објеката: 

1. Спроведен је веома сложен и обиман ванредни утврђујући инспецијски надзор  у циљу 

провере да енергетски објекти за транспорт природног гаса магистралног гасовода 

(интерконектора) граница Бугарске – граница Mађарске испуњавају услове и захтеве утврђене 

техничким прописима, а на којима енергетски субјект „GASTRANS“ д.о.о. Нови Сад обавља 

енергетску делатност транспорта и управљања транспортним системом за природни гас, 

Инспекцијски надзор је обухватио надзор над: гасоводом дужине око 200 km (од Зајечара до 

Ковина), 9 блок станица (дуж трасе гасовода од Зајечара до Ковина), 2 мерне станице (једну на 

територији града Зајечара и једну на територији општине Параћин), компресорском станицом (на 

територији општине Велика Плана) и 2 отпремно-прихватне чистачке станице (једну на територији 

града Зајечара и једну на територији општине Велика Плана).  

2. Извршени су редовни инспекцијски надзори над целокупним дистрибутивним гасним 

мрежама на територији општина: Јагодина, Ћуприја, Параћин, Лапово, Деспотовац, Рековац, 

Баточина, Горњи Милановац, Севојно и Ужице и на деловима дистрибутивних гасних мрежа на 

територији општина: Крагујевац, Чачак и Крушевац, а на којима енергетски субјект ЈП 

„СРБИЈАГАС“ Нови Сад обавља енергетску делатност дистрибуције и управљања 

дистрибутивним системом за природни гас. 

3. Извршени су ванредни утврђујући инспецијски надзор  у циљу провере да опрема под 

притиском на станицама за снабдевање превозних средстава течним нафтним гасом испуњава 

услове и захтеве утврђене техничким прописима, а на којима енергетски субјект „НИС“ а.д. Нови 

Сад обавља енергетску делатност трговине моторним и другим горивима. Инспекцијски надзор је 

обухватио надзор над око 50 станица за снабдевање превозних средстава течним нафтним гасом на 

територији читаве Републике Србије. (изузев АП Војводине где се инспекцијски надзор спроводи 

кроз поверене послове). 

АКТА КОЈА СУ ИЗРАЂЕНА, ДОНЕШЕНА И ПОДНЕТА У ПОСТУПКУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
Број 

Записници о инспекцијском надзору 226 

Службене белешке 17 

Извештаји да опрема под притиском на којој се обавља енергетска делатност 

испуњава услове и захтеве утврђене техничким прописима 
43 

Извештаји о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање 

енергетске делатности 
2 

Дописи са препорукама након извршених службених саветодавних посета 6 

Решења о изреченим управним мерама за отклањање незаконитости 8 

Решења о изреченој забрани коришћења опреме под притиском 1 

Пријава за привредни преступ 2 

Кривична пријава 1 

Захтев за покретање прекршајног поступка 1 

 

Законом о изменама и допунама Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 40/21) који је 

ступио на снагу 30. априла 2021. године приликом утврђујућих инспекцијских надзора у циљу 

провере да опрема под притиском на којој се обавља енергетска делатност испуњава услове и 

захтеве утврђене техничким прописима и провере о испуњености услова у погледу стручног кадра 

за обављање енергетске делатности, више се не израђују извештаји о испуњености услова, већ се 

израђују записници о инспекцијском надзору са утврђеним чињеничним стањем. Овим изменама 

Закон о енергетици је усаглашен са одредбама Закона о инспекцијском надзору. 
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У члану 16. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14,  95/18-др. закон и 40/21) су 

прописане енергетске делатности у смислу овог закона. 

Чланом 19. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40/21) је 

прописано да се лиценца издаје на захтев домаћег правног лица, односно предузетника, а чланом 

20. став 1. овог закона је прописано да се лиценца издаје за сваку енергетску делатност посебно. 

На основу члана 22. став 1. тач. 3) и 4) и став 8. и члана 377. став. 1 тачка 5) Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40/21) инспектори опреме под притиском су 

надлежни да спроводе инспекцијске надзоре у циљу да опрема под притиском на којој се обавља 

енергетска делатност испуњава услове и захтеве утврђене техничким прописима и инспекцијске 

надзоре о испуњености услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности, а у 

поступку добијања лиценце за обављање енергетске делатности.  

У питању су ванредни утврђујући инспекцијски надзори који се у потпуности спроводе као и 

редовни инспекцијски надзори. Приликом спровођења ових утврђујућих инспекцијских надзора 

користе се контролне листе, врши се процена ризика, издаје се налог о инспекцијском надзору и 

саставља записник о инспекцијском надзору. Дакле, сам поступак спровођења инспекцијског је 

истоветан 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. 

Енергетске делатности код којих се по правилу користи опрема под притиском су: трговина течним 

нафтним гасом и компримованим природним гасом на станицама за снабдевање превозних 

средстава, пуњење посуда за течни нафтни гас, компримовани и утечњени природни гас, трговина 

течним нафтним гасом ван станица за снабдевање превозних средстава, складиштење и трговина 

течним нафтним гасом, производња електричне енергије, комбинована производња електричне и 

топлотне енергије, дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас, 

транспорт и управљање транспортним системом за природни гас, као и производња топлотне 

енергије у случају када се као топлотни извори користе парни или вреловодни котлови. 

 

Табеларни приказ инспекцијских надзора по месецима: 

Врста инсп. 

надзора 

јан. феб. март апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО 

редовни / 7 6 9 5 4 7 12 2 7 1 3 63 

ванредни 9 9 15 7 10 12 10 10 11 9 11 15 128 

контролни 5 1 4 5 2 1 / 4 7 6 / 3 38 

УКУПНО 14 17 25 21 17 17 17 26 20 22 12 21 229 
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Број инспекцијских надзора у 2021. години по месецима
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8. Координација инспекцијског надзора са другим инспекцијама 

Начелник Одељења за инспекцију опреме под притиском је члан Радне групе за безбедност 

објеката, која је једна од радних група које су основане од стране Координационе комисије за 

инспекцијски надзор Владе РС. Током године у неколико наврата су се размењивале информације у 

вези вршења инспекцијског надзора између представника инспекција које учествују у овој радној 

групи: инспекцијом заштите од пожара, грађевинском инспекцијом и инспекцијом за заштиту 

животне средине. 

На основу одредби Упутства Координационе комисије о поступку израде и извештавања плана 

активности (ходограма) радних група, Одељење за инспекцију опреме под притиском је 23.11.2021. 

године доставило Предлог плана координисаног/заједничког инспекцијског надзора у 2022. години 

у области надзора инспекција у радној групи за безбедност објеката, а  у циљу доношења Плана 

координисаног/заједничког инспекцијског надзора од стране Координационе комисије за 

инспекцијски надзор у прописаном року. 

 

9. Материјални, технички и кадровски капацитети које је инспекција користила у вршењу 

инспекцијског надзора  

9.1. Кадровски капацитети 

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству 

рударства и енергетике укупно је систематизовано 12 радних места у Одељењу за инспекцију 

опреме под притиском, и то начелник Одељења и 11 инспектора опреме под притиском, при чему 

је предвиђено да пет инспектора опреме под притиском обављају послове са седиштем у Београду; 

два инспектора опреме под притиском обављају послове у подручној јединици широј од подручја 

управног округа за Нишавски управни округ, Пиротски управни округ, Јабланички управни округ, 

Пчињски управни округ, Топлички управни округ и Зајечарски управни округ, са седиштем у 

Нишу; два инспектора опреме под притиском обављају послове у подручној јединици широј од 

подручја управног округа за Златиборски управни округ, Моравички управни округ, Расински 

управни округ и Рашки управни округ, са седиштем у Ужицу; један инспектор опреме под 

притиском обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за 

Подунавски управни округ, Браничевски управни округ и Борски управни округ, са седиштем у 

Смедереву и један инспектор опреме под притиском обавља послове у подручној јединици широј 

од подручја управног округа за Колубарски управни округ и Мачвански управни округ, са 

седиштем у Ваљеву.  

У Одељењу за инспекцију опреме под притиском су од 12 систематизованих радних места 

попуњена четири радна места, и то начелник Одељења и два инспектора опреме под притиском са 

седиштем у Београду и један инспектор опреме под притиском са седиштем у Нишу. 

Приказ организационе структуре, систематизованих и попуњених радних места: 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ 

СИСТЕМАТИЗОВАНО 
 

ПОПУЊЕНО 

НАЗИВ РАДНОГ 

МЕСТА 
ЗВАЊЕ СЕДИШТЕ 

БРОЈ  

ИЗВРШИЛАЦА 

БРОЈ  

ИЗВРШИЛАЦА 

НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА 
ВИШИ САВЕТНИК БЕОГРАД 1 

1 

Републички инспектор 

опреме под притиском  

САМОСТАЛНИ 

САВЕТНИК 
БЕОГРАД 5 

 

2 

Републички инспектор 

опреме под притиском 

САМОСТАЛНИ 

САВЕТНИК 
НИШ  2 

 

1 

Републички инспектор 

опреме под притиском 

САМОСТАЛНИ 

САВЕТНИК 
УЖИЦЕ  2 
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Републички инспектор 

опреме под притиском 

САМОСТАЛНИ 

САВЕТНИК 
СМЕДЕРЕВО 1 

 

Републички инспектор 

опреме под притиском 

САМОСТАЛНИ 

САВЕТНИК 
ВАЉЕВО 1 

 

УКУПНО 

1 ВИШИ САВЕТНИК                                         

11 САМОСТАЛНИХ 

САВЕТНИКА                                              

  12 

 

4 

 

9.2. Материјални и технички капацитети  

Одељење за инспекцију опреме под притиском поседује два службена возила, и то аутомобил 

марке МАЗДА 3 који користе инспектори опреме под притиском са седиштем у Београду и 

аутомобил марке DACIA DUSTER који користи инспектор опреме под притиском са седиштем у 

Нишу.  

Сви инспектори опреме под притиском имају мобилне телефоне, преносне рачунаре (лаптоп), USB 

модеме и квалификоване електронске сертификате за рад у јединственом функционалном 

информативном систему е-Инспектор, као и штампаче у канцеларијама. Одељење за инспекцију 

опреме под притиском поседује и један дигитални фотоапарат за коришћење у спровођењу 

инспекцијског надзора. 

Сви инспектори опреме под притиском имају шлем, заштитне ципеле и заштитну јакну, у складу са 

Закључком акта о процени ризика на радном месту и у радној околини у Министарству рударства и 

енергетике којим је за радна места инспектора опреме под притиском прописана опрема за личну 

заштиту на раду. 

Такође, сви инспектори опреме под притиском имају службене легитимације, које су израђене у 

складу са Правилником о изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник 

РС“, број 81/15). 

 

10. Рокови прописани за поступање инспектора опреме под притиском 

У 2021. години инспектори опреме под притиском су све инспекцијске надзоре и друге активности 

решавали у прописаним роковима. Све захтеве у току године које су надзирани субјекти поднели за 

спровођење ванредних утврђујућих инспекцијских надзора инспектори су решили у прописаним 

роковима за поступање. 

 

11. Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 

поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход) 

У 2021. години на три донета решења инспектора опреме под притиском надзирани субјекти су 

подносили жалбе, односно покренути су другостепени поступци. 

Две жалбе су одбијене као неосноване од стране другостепеног органа, а једну жалбу је 

другостепени орган усвојио, односно поништио решење и предмет вратио првостепеном органу на 

поновно поступање због погрешно примењених законских одредби у образложењу решења. 

Поступајући инспектор коме је поништено решење и предмет враћен на поновно поступање је у 

новом поступку донео ново решење са наложеним мерама. 

Против једног од решења другостепеног органа којим је жалба одбијена као неоснована 

подносилац жалбе је покренуо управни спор који је у току. 

 

12. Приговори и притужбе на рад инспектора опреме под притиском 

У 2021. години није поднет ниједан приговор и притужба на рад инспектора опреме под 

притиском. 

 

13. Стручна усавршавања и обуке које су похађали инспектори опреме под притиском 

 Начелник Одељења је завршио обуку „ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ“ Тематска Област: 

ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, организатор: Национална 
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академија за јавну управу, Војводе Степе 51, III спрат, сала 3.8, трајање: 1 дан, датум: 09.08.2021. 

године, начин верификације обуке: издавање потврде без полагања теста након обуке; 

 Два инспектора опреме под притиском су завршили online обуку „ВЕШТИНЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ИНСПЕКТОРА“ Тематска Област: 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, организатор: Национална академија за јавну управу, трајање: 2 данa, 

датум: 21.09. и 22.09.2021. године, начин верификације обуке: полагање теста након обуке и 

добијање сертификата; 

 Један инспектор опреме под притиском је завршио online обуку „ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ“ 

Тематска Област: ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, организатор: 

Национална академија за јавну управу, трајање: 1 дан, датум: 06.10.2021. године, начин 

верификације обуке: издавање потврде без полагања теста након обуке; 

 Начелник Одељења је завршио online обуку „ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ПОСТУПАКА“ Тематска Област: УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА, организатор: Национална 

академија за јавну управу, трајање: 1 дан, датум: 12.10.2021. године, начин верификације обуке: 

полагање теста након обуке и добијање сертификата; 

 Један инспектор опреме под притиском је завршио online обуку „ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ“ 

Тематска Област: ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, организатор: 

Национална академија за јавну управу, трајање: 1 дан, датум: 20.10.2021. године, начин 

верификације обуке: издавање потврде без полагања теста након обуке; 

 Начелник Одељења је завршио online обуку „ОТВАРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА 

ПОДАТАКА“ Тематска Област: ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, организатор: 

Национална академија за јавну управу, трајање: 1 дан, датум: 05.11.2021. године, начин 

верификације обуке: издавање потврде без полагања теста након обуке; 

 Један инспектор опреме под притиском је завршио online обуку „ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ“ 

Тематска Област: ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, организатор: 

Национална академија за јавну управу, трајање: 1 дан, датум: 08.11.2021. године, начин 

верификације обуке: издавање потврде без полагања теста након обуке; 

 Један инспектор опреме под притиском је завршио online обуку „ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ 

УСПЕШНОСТИ“ Тематска Област: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, организатор: 

Национална академија за јавну управу, трајање: 1 дан, датум: 09.11.2021. године, начин 

верификације обуке: полагање теста након обуке и добијање сертификата; 

 Један инспектор опреме под притиском је завршио online обуку „ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ 

НАЈБОЉЕ ЈА“ Тематска Област: ЛИЧНИ РАЗВОЈ И ВЕШТИНЕ, организатор: Национална 

академија за јавну управу, трајање: 1 дан, датум: 16.11.2021. године, начин верификације обуке: 

издавање потврде без полагања теста након обуке. 

 

14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа из надлежности инспекције 

У 2021. години инспекција опреме под притиском није подносила иницијативе за измене и допуне 

прописа који су надлежности инспекције.  

Одељење за инспекцију опреме под притиском је учествовало у изради пет техничких прописа 

(правилника) из области опреме под притиском који су објављени 30. новембра 2021. године у 

„Службеном гласнику РС“ број 114/21, а чија примена почиње од 1. јануара 2023. године, и то: 

 Правилник о опреми под притиском; 

 Правилник о једноставним посудама под притиском; 

 Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе; 

 Правилник о критеријумима у погледу броја и стручне оспособљености запослених лица 

које морају да испуне корисници и именована тела у области опреме под притиском; 

 Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова 

са опремом под притиском. 

Такође, инспекција опреме под притиском је учествовала у изради Закона о изменама и допунама 

Закона о енергетици и Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, који су 
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објављени 22. априла 2021. године у „Службеном гласнику РС“ број 40/21, као и Правилника о 

изменама и допунама Правилника о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији 

који објављен 27. августа 2021. године у „Службеном гласнику РС“ број 83/21. 

 

15. Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом 

систему  

У 2021. години инспектори опреме под притиском су све инспекцијске надзоре ( у обиму 100 %) 

радили у јединственом информационом систему е-Инспектор.   

Одељење за инспекцију опреме под притиском је унело све потребне податке у информациони 

систем Е-Инспектор, унете су све измењене и допуњене контролне листе и сви нови прописи које 

инспекција користи у свом раду, при чему су сва питања у контролним листама повезана са 

одредбама прописа и кроз нормативно повезивање и кроз повезивање са мерама које су прописане. 

Такође, унети су и сви шаблони аката који су потребни за  рад инспектора опреме под притиском. 

Одељење за инспекцију опреме под притиском је учествовало у пројекту допуне, односно 

надоградње Централног регистра опреме под притиском – јединственог електронског 

информационог система на територији читаве државе са тачним карактеристикама и местом 

локације сваког комада опреме под притиском, преко кога именована тела за разврставање и 

прегледе и испитивања опреме под притиском достављају Министарству рударства и енергетике 

информације о извршеном разврставању опреме под притиском, односно извршеним прегледима и 

испитивањима опреме под притиском. 

 

16. Поверени послови инспекцијског надзора на територији АП Војводина 

Поверени послови инспекцијског надзора се обављају у Покрајинском секретаријату за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај у коме су тренутно запослена два инспектора опреме под притиском 

који обављају поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводина. 

Инспектори опреме под притиском који обављају поверене послове инспекцијског надзора на 

територији АП Војводина поседује два службена возила и службене мобилне телефоне, као и 

стабилне рачунаре и штампаче у канцеларији.   

Одељење за инспекцију опреме под притиском је дало позитивно мишљење на достављени 

Предлог плана инспекцијског надзора за 2022. годину инспектора опреме под притиском који 

обављају поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводина, а у складу са 

чланом 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. 

закон и 95/18) којим је прописано да координацију послова инспекцијског надзора из делокруга 

републичке инспекције поверених аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе, 

применом овлашћења у вршењу надзора над радом прописаних законом којим се уређује државна 

управа, врши републичка инспекција. 

 

17. Поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, 

пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које су поднели инспектори опреме 

под притиском 

У 2021. године инспектори опреме под притиском су поднели две пријаве за привредни преступ, 

једну кривичну пријаву и један захтев за покретање прекршајног поступка. 

За поднете пријаве за привредни преступ, кривичну пријаву и захтев за покретање прекршајног 

поступка поступајући инспектори опреме под притиском нису добили никакво обавештење од 

надлежних правосудних органа којима су поднете пријаве и захтев за покретање прекршајног 

поступка. 
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18. Годишњи радни циљеви за 2021. годину и збирни приказ њиховог извршавања 

Утврђени годишњи радни циљеви према редоследу значаја за 

Одељење за инспекцију опреме под притиском 

Планирана 

важност радног 

циља у бодовима 

Степен остварења 

радног циља у 

бодовима 

1. 
Реализован је Годишњи план инспекцијског надзора у обиму 

од 95% 
40 28 

2. 
Донет је стратешки вишегодишњи план инспекцијског 

надзора 
20 20 

3. 
Израђени су оперативни месечни и годишњи планови 

инспекцијског надзора, као и извештаји у прописаним и 

датим роковима 
15 15 

4. 
Извршено је преиспитивање контролних листа, ажуриране 

постојеће и израђене недостајуће, у складу са усвојеним 

изменама закона 
10 10 

5. 

Унапређене су компетенције инспектора у области 

инспекцијског надзора кроз специјализоване обуке које су 

инспектори похађали у трајању од најмање три дана по 

инспектору 

10 10 

6. 
Успостављене су прописане евиденције и базе података које 

су неопходне за планирање, праћење реализације и анализу 

планова инспекцијског надзора 
5 5 

ЗБИР 100 88 

 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину, као радни циљ, није остварен у обиму од 

100% због боловања COVID 19 и других болести, као и због чињенице да су редовни инспекцијски 

надзори спроведени у значајно мањем броју од планираних због тога јер је број захтева за 

спровођење ванредних утврђујућих инспекцијских надзора био знатно већи од броја који је 

предиђен у годишњем плану инспекцијског надзора. Ванредни утврђујући инспекцијски надзори у 

2021. години били су обимнији и сложенији од редовних и за њихову припрему и спровођење је 

било потребно више дана од броја дана који је планиран за ову врсту надзора и због тога је укупан 

број инспекцијских надзора био мањи од планираних. 

 

 

                                                                                                 Начелник Одељења за  

                                                                                                      инспекцију опреме под притиском 

                                                                                                                         Урош Ђурђевић 


