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1. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15) сачињен 
је Извештај о раду Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину са прописаним 
информацијама и подацима. 
 
2. НАДЛЕЖНОСТ ПОСТУПАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 

 

У Републици Србији на снази је Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној 

сигурности („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 93/12).  Инспекцијски надзор над спровођењем 

мера заштите од јонизујућих зрачења врши министарство надлежно за послове заштите од 

јонизујућих зрачења преко инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења, сагласно одредбама 

члана 76. став 1. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности. 

На основу члана 5a Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 
96/15-др. закон и 62/17) и члана 76. став 1. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о 
нуклеарној сигурности, Министарство заштите животне средине, обавља послове државне 
управе који се односе, између осталог и на заштиту од јонизујућег зрачења, односно вршење 
инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите од јонизујућих зрачења преко 
инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења. 
 
Инспекцијске надзоре над спровођењем мера заштите од јонизујућих зрачења у 2017. години 
вршили су инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења у складу са правима, дужностима и 
овлашћењима прописаним: 
 
1) Чланом 67, чланом 70, чланом 76. став 1, чланом 78, чланом 79. и чланом 82. Закона о заштити 

од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности; 
2) Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15); 
3) Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16); 
4) Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16); 
5) Законом о привредним преступима („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 

10/86 - пречишћен текст, 74/87, 57/89 и 3/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 31/93, 
41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/01 и „Службени гласник РС“, број 101/05 - др. закон) и 

6) Кривичног законика („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 
104/13, 108/14 и 94/16). 

 
Инспекцијски надзори  у 2017. години вршени су складу са Годишњим планом инспекцијског 
надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину, који је сагласно одредби 
члана 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору објављен на интернет страници: 
http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_Jonizujuca_zracenja_2017.
pdf  Министарства заштите животне средине. 
 
На основу интегрисане контроле државне границе, инспектори за заштиту од јонизујућих 

зрачења нису распоређени на граничним прелазима. 

На основу Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности вршење 
инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите од јонизујућих зрачења није поверено 
органима аутономне покрајине и локалне самоуправе и Инспекција за заштиту од јонизујућих 
зрачења надлежна је за вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите од 
јонизујућих зрачења на целој територији Републике Србије. 
 

http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_Jonizujuca_zracenja_2017.pdf
http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_Jonizujuca_zracenja_2017.pdf
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3. ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАЦИ О РАДУ 

 
Годишњи извештај о раду Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину садржи 
следеће информације и податке: 
 
1) Превентивно деловање 

 
Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења је током 2017. године у поступку вршења 
инспекцијских надзора, на стручним скуповима и обукама, као и по захтевима надзираних 
субјеката редовно, благовремено и детаљно информисала надзиране субјекте везано за примену 
одредби Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности и подазконских 
аката и у случају ненадлежности упућивала надзиране субјекте на надлежне органе. 
 
Посебно је надзираним субјектима указивано на надлежност поступања Агенције за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије као самосталне регулаторне организације и 
Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења, као и на њихове обавезе везано за примену 
одредби Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности и подазконских 
аката и Закона о инспекцијском надзору. 
 
Од укупног броја извора јонизујућих зрачења који се користе у Републици Србији око 80% се 
користи у медицини, око 15% у индустрији, a око 5% у осталим делатностима. Имајући у виду 
чињеницу да здравствене установе на примарном, секундарном и терцијалном нивоу које 
обављају најсложеније и најразличитије радијационе делатности коришњем извора јонизујућих 
зрачења, током 2017. године пружана им је стручна помоћ и упућиване су надлежне органе и 
институције везано за: прибављање и продужење лиценци за обављање радијационих 
делатности; обављање лекарских прегледа професионално изложених лица, мерења од стрне 
овлашћених правних лица за процену нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално 
изложених лица, пацијената и становништва; очитавање ТЛ дозиметрија;  вршење периодичне 
обнове знања професионално изложених лица; вођење евиденција о изворима јонизујућих 
зрачења, професионално изложених лица и пацијената; израде упутства и процедуре за 
поступање при обављању радијационих делатности и у случају акцидената; израде упутства у 
спрвођењу мера радијационе безбедности и других аката. 
 
Превентивно деловање према здравственим установама од стране Инспекције за заштиту од 
јонизујућих зрачења током 2017. године било је и раду Радне групе за јавно здравље у оквиру 
Координационе комисије Владе Републике Србије која је формирана на основу Закона о 
инспекцијском надзору којој руководи Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове 
са којим су и заједно спровођена превентивна деловања.  
 
Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења учествовала је у вежби ConvEx-3 (2017) кoja је 
одржана 21. и 22. јуна 2017. године у организацији Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења 
и нуклеарну сигурност Србије вазано за поступање у случају нуклеарног акцидента. 

Сагласно одредбама члана 82. став 2. и 6. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној 
сигурности, мере које при вршењу инспекцијског надзора нареди инспектор за заштиту од 
јонизујућих зрачења одређују се решењем и жалба на решење не задржава његово извршење. 
  
2) Службене саветодавне посете 
 

У периоду од 03.10.2017. године до 17.11.2017. године реализована је Заједничка акција са 
Министарством финансија - Управом царина и Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије, везано за обилазак граничних прелаза и царинских контролних 
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пунктова, у циљу едукације царинских службеника на јачању радијационе безбедности за 
примену процедуре коришћења монитора зрачења и поступак за интервенцију у случају 
недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала преко границе Републике 
Србије, као и за примену метода и начина контроле радиоактивности роба при увозу, извозу и 
транзиту, планирана Годишњим планом инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од 
јонизујућих зрачења за 2017. годину, који је у складу са одредбама Закона о инспекцијском 
надзору објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине: 
http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_Jonizujuca_zracenja_2017.
pdf. 

Улога превентивног деловања Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења у реализацији 
заједничке акције била је у складу са прописаним надлежностима, и односила се на јачање 
радијационе безбедности за примену процедуре коришћења монитора зрачења и поступак за 
интервенцију у случају недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала преко 
границе Републике Србије, као и за примену метода и начина контроле радиоактивности роба 
при увозу, извозу и транзиту, сагласно одредбама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о 
нуклеарној сигурности („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 93/12) и Правилника о контроли 
радиоактивности робе при увозу, извозу и транзиту („Службени гласник РС”, бр. 44/11). 
 
Заједничка акција Министарства заштите животне средине, Сектора за надзор и 
предострожност у животној средини, Министарства финанасија, Управе царина и Агенције за 
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигрност Србије, имала је за циљ размену податка, 
предузимање заједничких мера и активности од значаја за јачање прописане контроле 
радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту, као и контроле недозвољеног и илегалног 
промета радиоактивних и нуклеарних материјала преко границе Републике Србије која се врши 
на граничним прелазима и царинским пунктовима од стране царинских службеника користећи 
преносне индикаторе зрачења и стационарне мониторе зрачења, а све у циљу јачања 
радијационе и нуклеарне безбедности Републике Србије. 
 
У реализацији заједничке акције су учествовали инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења 
Министарства заштите животне средине, Сектора за надзор и предострожност у животној 
средини, представници Министарства финансија - Управе царина, Сектора за тарифне послове и 
Сектора за контролу примене царинских прописа и представници Агенције за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије као регулаторне организације. 

Заједничком акцијом обухваћен је обилазак 18 граничних прелаза и царинских пунктова од тога 
8 друмских, 6 железничких, 2 ваздушна, 1 речни и 1 поштански. О обиласку сваког граничног 
прелаза и царинског пункта коју су били реализовани заједничком акцијом, сачињено је 18 
Службених белешки о службеној саветодавној посети у складу са Законом о инспекцијском 
надзору, које су потписане од стране присутних представника учесника у заједничкој акцији. 

Након реализације Заједничке акције сачињен је Извештај о контроли недозвољеног и 
илегалног промета радиоактивних и нуклеарних материјала преко границе Републике Србије са 
резултатима и закључцима на који је дата сагласност од учесника. 
 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 
прописом, који се мери помоћу контролних листи 

 
У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих 
зрачења за 2017. годину, извршени су: 
 

http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_Jonizujuca_zracenja_2017.pdf
http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_Jonizujuca_zracenja_2017.pdf
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1. Редовни инспекцијски надзори здравствених установа који обављају радијационе 
делатности у медицини коришћењем извора јонизујућих зрачења највећег радијационог 
ризика: 
1) Коришћење отворених извора јонизујућих зрачења - Нуклеарна медицина 
2) Коришћење извора јонизујућих зрачења - Радиотерапија 

 
2. Редовни инспекцијски надзори правних лица и предузетника који обављају радијационе 

делатности са извора јонизујућих зрачења највећег радијационог ризика у осталим 
делатностима: 
1) Промет извора јонизујућих зрачења 
2) Производња извора јонизујућих зрачења 
3) Научно-истраживачки рад 
 

Редовним инспекцијским надзорима обухваћено је 29 надзираних субјеката, од којих: 

1) 18 обављају радијациону делатност у медицини коришћења отворених извора 
јонизујућих зрачења у нуклеарној медицини (КЛ ЈОН 07), од којих је 14 у државном 
власништву а 4 у приватном власништву 

2) 6 обављају радијациону делатност у медицини - радиотерапија (КЛ ЈОН 06), од којих је 5 
у државном власништву а 1 у приватном власништву 

3) 1 обавља радијациону делатност промета извора јонизујућих зрачења (КЛ ЈОН 19)  
4) 1 обавља радијациону делатност производње извора јонизујућих зрачења (КЛ ЈОН 14) 
5) 3 обавља радијациону делатност у научно-истраживачком раду (КЛ ЈОН 11) 

 
Извршено је 56 редовних терeнских и 1 ванредни канцеларијски инспекцијски надзор 
надзираних субјеката од стране инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења у складу са 
годишњим планом инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 
2017. годину и Оперативним планом за 2017. годину током II, III и IV квартала 2017. године.  

Редовни инспекцијски надзори вршени су са издатим налозима за инспекцијски надзор и 
надзирани субјекти су о планираним инспекцијским надзорима обавештени на прописани начин 
и у прописаним роковима сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору.   

Код 27 надзираних субјеката редовни инспекцијски надзори изршени су од стране 2 инспектора 
за заштиту од јонизујућих зрачења а код 12 надзираних субјеката редован инспекцијски надзор 
је вршен 2 дана у радном времену надзираног субјекта. 

У једном случају, након извршеног редовног инспекцијског надзора, извршен је ванредан 
канцеларијски инспекцијски надзор надзираног субјекта од стране инспектора за заштиту од 
јонизујућих зрачења који обавља радијацину делатност коришћења отворених извора 
јонизујућих зрачења у нуклеарној медицини, а по Акту о примени прописа Агенције за заштиту 
од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије бр. 021-01-00002/2017-01/135 од 
07.12.2017. године, који је донет и на интернет страници јавно објављен дана 07.12.2017. године, 
а који се односи на примену одредбе из члана 22. тачка 8. Правилника о условима за добијање 
лиценце за обављање радијационе делатности („Службени гласник РС”, бр. 61/11 и 101/16). 

Ванредан канцеларијски инспекцијски надзор извршен је са налогом за инспекцијски надзор и  

надзирани субјект је о томе обавештен на прописан начин и у прописаним роковима сагласно 

одредбама Закона о инспекцијском надзору.   

У поступку редовних инспекцијских надзора инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења су 
открили 10 нерегистрованих субјеката од 29 надзираних што чини 34,48 % и према њима је 
поступано према члану 33. Закона о инспекцијском надзору.  
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Од 10 откривених нерегистрованих субјеката 7 су надзирани субјекти који користе отворене 
изворе јонизујућих зрачења - Нуклеарна медицина (5 државно власништво и 2 приватно 
власништво), 2 нерегистрована надзирана субјекта који користе изворе јонизујућих зрачења - 
Радиотерапија (државно власништво) и 1 нерегистровани надзирани субјект који користи 
затворене изворе јонизујућих зрачења у научно-истраживачком раду (државно власништво), без 
важећих лиценци за обављање радијационе делатности и решења за коришћење. 
 
У поступку инспекцијских надзора утврђено је да 3 надзирана субјекта користе отворене изворе 
јонизујућих зрачења - Нуклеарна медицина (1 државно власништво и 2 приватно власништво), 
без прибављене лиценце за обављање радијационе делатности и решења за коришћење и исти 
нису поднели ни захтев Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 
Србије за издавање. Надзираним субјектима забрањено је коришћење извора јонизујућих 
зрачења до испуњења прописаних услова.   
 
У поступку инспекцијских надзора утврђено је да је 7 надзираних субјекта (4 нуклеарне 
медицине, 2 радиотерапије и 1 научно-истраживачки рад), поднело захтев Агенцији за заштиту 
од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије као надлежној регулаторној организацији 
за издавање или продужење лиценци за обављање радијационих делатности. Наведеном 
радњом надзирани субјекти су покренули поступак прибављања лиценце за обављање 
радијационе делатности. У предметним случајевима поступак инспекцијског надзора над 
спровођењем мера заштите од јонизујућих зрачења у складу са чл. 107. став 4. Закона о општем 
управном поступку је прекинут док Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну 
сигурност Србије као надлежна регулаторна организација не реши по захтевима надзираних 
субјекта, као претходном питању. 
 
О извршеним редовним и ванредним инспекцијским надзорима инспектори за заштиту од 
јонизујућих зрачења сачињавали су записнике о инспекцијском надзору по општем обрасцу, који 
су достављени надзираним субјектима у року од осам радних дана од завршетка инспекцијског 
надзора. Надзирани субјекат имали су право да у писаном облику ставе примедбе на записник о 
инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од његовог пријема, што је било у 3 случаја, 
након чека је инспектор за заштиту од јонизујућих зрачења оцењивао примедбе, све заједно и 
сваку засебно, и у међусобној вези, и поступајући по примедбама на записник, састављао допуну 
записника.  
 
У редовним инспекцијским надзорима, као и у ванредном инспекцијском надзору, учествовали 
су инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства заштите животне средине, 
Сектора за надзор и предострожност у животној средини, Одељења за заштиту од јонизујућих 
зрачења, са седиштем у Београду, Нишу, Шиду, Прибоју и Врању према сачињеном Оперативном 
плану за 2017. годину. 

У циљу унапређења кавлитета и уједначности вршења инспекцијског надзора, инспектори за 
заштиту од јонизујућих зрачења вршили су инспекцијске надзоре надзираних субјеката и ван 
својих седишта, односно на целој територији Републике Србије. 

У вршењу инспекцијских надзора инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења поступали су у 
складу са правима, дужностима и овлашћењима прописаним Законом о заштити од јонизујућих 
зрачења и о нуклеарној сигурности, Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем 
управном поступку. 

Наређене мере према надзираним субјектима, инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења 
утврђивали су решењима, сагласно одредби члана 82. став 2. Закона о заштити од јонизујућих 
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зрачења и о нуклеарној сигурности, члана 37. став 1. Законa о инспекцијском надзору и члана 
136. став 1. Закона о општем управном поступку. 

Ниво усклађености 

Анализом утврђеног чињеничног стања код надзираних субјеката, процењен је ниво 
усклађености радијационих делатности које су биле обухваћене годишњим планом, и то:  

 Радијациона делатност коришћења отворених извора јонизујућих зрачења у нуклеарној 

медицини:  60 % 

 Радијациона делатност коришћења извора јонизујућих зрачења у радиотерапији:  65 % 

 Радијациона делатност промета извора јонизујућих зрачења:  100 % 

 Радијациона делатност производње извора јонизујућих зрачења:  100 % 

 Радијациона делатност у научно-истраживачком раду:  65 % 

 

 

4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције) 

 
Мере које при вршењу инспекцијског надзора нареди инспектор за заштиту од јонизујућих 
зрачења, одређују се решењем у складу са чланом 82. став 2. Закона о заштити од јонизујућих 
зрачења и о нуклеарној сигурности. 

Током 2017. године Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења поступала је у складу са 
својим правима, дужности и овлашћењима у следећим случајевима у којима је на основу 
утврђеног чињеничног стања доносила решења са наређеним мерама надзираним субјектима за 
спровођење мера заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног 
дејства јонизујућих зрачења, сагласно одредбама члана 70. став 4, члана 76. став 1, члана 78. и 
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члана 79. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности и позаконским 
актима. 

1. У 2017. години примљено је 23 представки од стране правних и физичких лица, од којих се 20 
представки односило на област заштите од јонизујућих зрачења и 3 представке ван 
надлежности поступања које су прослеђене надлежним органима на поступање. По свим 
поднетим представкама из области заштите од јонизујућих зрачења поступано је од стране 
инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења у складу са надлежностима и овалашћењима 
и након утврђеног чињеничног стања и наређеним и предузетим мерама упућена су 
обавештења подносиоцу.  
 

2. У 2017. години овлашћена правна лица за обављање послова из области заштите од 
јонизујућих зрачења доставила су 137 обавештење са 156 Извештаја о контроли 
радиоактиности роба при увозу, извозу и транзиту са повећаном радиоактивношћу за 
одређену намену, по коме су поступали инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења у 
складу са својим надлежности и овлашћењима везано за ограничавање или забране 
производње, промета и коришћења производа и сировина за производњу који су 
контаминирани радионуклидима изнад прописаних граница, и то у следећим случајевима: 
1) Минералне сировине (силикати, цирконијум, каолин, глине, песак и др.): 30 обавештења 

са 37 Извештаја за техничко-технолошки поступак - донета решења за коришћење за 
одобрену намену по достављеном Извештајима (2 враћања пошиљаоцу). 

2) Гранит и гранитни производи: 107 обавешења са 119 Извештаја (1 враћање пошиљаоцу и 
1 транзит, у  осталим случејвима донета су решења за ограничен промет и коришћење). 

3) Остала роба: 5 случајева поступања по Процедури БИЈОН-1 са Управом за заштиту биља, 
Граничном фитосанитарном инспекцијом везано за увоз замрзнуте боровнице и 
концентрованог воћног сока од боровнице (3 враћања пошиљаоцу). 

 

3. У 2017. години пријављено је 4 радијациона акцидента, и то: 
1) Јануара 2017. године извршена је од стране овлашћеног лица ЈП ЕПС - Огранак ТЕ КО 

Костолац, ТЕ Костолац А у Костолцу, пријава нестанка мерача густине смеше са изотопом 
цезијум Cs-137, активности 2x155 MBq са линије за мерење густине смеше пепела, шљаке 
и воде. Инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења по хитном поступку у складу са 
својим надлежностима и овлашћењима приступили су утврђивању чињеничног стања и 
по утврђеном чињеничном стању наређене су мере и поднета је надлежном тужилаштву 
пријава за привредни преступ. На основу расположивих информација у предметном 
случају поступали су полицијски органи и Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије.  
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2) Фебруара 2017. године од стране физичког лица пријављено је постојање конструкције 
радиоактивног громобрана који је испод нивоа стамбене зграде која је у изградњи у 
Новом Саду. Инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења по хитном поступку у складу 
са својим надлежностима и овлашћењима наредили су уклањање и прописано 
складиштење извора јонизујућег зрачења из предметног радиоактивног громобрана, 
спроведено од стране овлашћеног правног лица о трошку корисника. 
 

                            

3) Јула 2017. године дошло је до урушавања конструкције радиоактивног громобрана на 
стамбеној згради у Прибоју услед пожара. Инспектор за заштиту од јонизујућих зрачења 
по хитном поступку у складу са свијим надлежностима и овлашћењима наредио је и 
спровео деконтаминацију, уклањање и прописано складиштење извора јонизујућег 
зрачења из предметног радиоактивног громобрана од стране овлашћеног правног лица. 
Настале трошкове у предметном случају преузела је Агенција за заштиту од јонизујућих 
зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Обавештење о уклањању извора јонизујућег 
зрачења из радиоактивног громобрана наком пожара упућено је од стране инспектора за 
заштиту од јонизујућих зрачења Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне 
ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу, Агенцији за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Општинској управи општине Прибој 
и Скупштини станара зграде. 
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4) Новембра 2017. године овлашћено лице Предузећа Инос-Балкан доо из Ваљева, доставило 
је Министарству заштите животне средине и Агенцији за аштиту од јонизујућих зрачења 
и нуклеарни сигурност Србије обавештење да је детектован повишени ниво 
радиоактивности приликом пријема металног отпада. Инспектор за заштиту од 
јонизујућих зрачења по хитном поступку у складу са својим надлежностима и 
овлашћењима наредио је и спровео деконтаминацију, уклањање и прописано 
складиштење извора јонизујућег зрачења који потиче из радиоактивног громобрана од 
стране овлашћеног правног лица Института за нуклеране науке „Винча”, Лабораторије 
„Заштита”, Након спроведене деконтаминације и уклањања извора јонизујућег зрачења 
из металног отапада Институт за нуклеарне науке „Винча”, Лабораторија „Заштита” издао 
је потврду и сачинио Извештај. 

 

       
 

4. Марта 2017. године из Македоније извршен је 1 повраћај металног отапда утовареног у 
железнички вагон који је био намењен за извоз од стране домаћег извозника. По приспећу 
железничког вагона на железнички гранични прелаз Ристовац, инспектор за заштиту од 
јонизујућих зрачења по хитном поступку у складу са свијим надлежностима и овлашћењима 
наредио је и спровео деконтаминацију, преузимање и прописано складиштење извора 
јонизујућег зрачења (вентил контаминиран радијумом) од стране овлашћеног правног лица 
Института за нуклеарне науке „Винча”, Лабораторије „Заштита” на лицу места, а све по 
одлуци Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије којом су 
прописане мере заштите од јонизујућих зрачења сагласно одредби члана 16. Правилника о 
контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту ("Службени гласник РС", бр. 
44/11). На основу сачињеног извештаја од стране овлашћеног правног лица Института за 
нуклеране науке „Винча”, Лабораторије „Заштита” није дошло до угрожавања живота и 
здравља људи и животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења. 
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5. Априла, маја и септембра 2017. године из Македонија извршена су 3 повраћаја металног 
отпада утовареног у железничке вагоне који су транзитирали из Бугарске за Македонију.  У 
сва 3 случаја по приспећу железничких вагона на железнички гранични прелаз Ристовац, 
инспектор за заштиту од јонизујућих зрачења по хитном поступку у складу са својим 
надлежностима и овлашћењима наредио је и извршио повраћај металног отпада преко 
железничког граничног прелаза Димитровград, испоручиоцу из Бугарске. На основу 
сачињених извештаја од стране овлашћених правних лица није дошло до угрожавања живота 
и здравља људи и животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења. 

 

6. Новембра 2017. године по пријему  Извештаја овлашћеног правног лица и по одлуци Агенције 
за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије којом су прописане мере 
заштите од јонизујућих зрачења, инспектор за заштиту од јонизујућих зрачења по хитном 
поступку у складу са својим надлежностима и овлашћењима, наредио је и спровео 
деконтаминацију, преузимање и прописано складиштење извора јонизујућег зрачења 
(амперметар са радијумском бојом) од стране овлашћеног правног лица Института за 
нуклеарне науке „Винча”, Лабораторије „Заштита”, детектованог у металном отпаду 
утовареног у железнички вагон у Лесковцу намењен за извоз. На основу сачињеног извештаја 
од стране овлашћеног правног лица Института за нуклеране науке „Винча”, Лабораторије 
„Заштита” није дошло до угрожавања живота и здравља људи и животне средине од штетног 
дејства јонизујућих зрачења. 

 

            
 

 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима 
 

У 2017. години Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења спровела је и сачинила Извештаје 
о реализацији 4 акције контроле 24 нерегистрованих корисника, и то: 
1. У периоду од 20.02.-28.02.2017. године реализована је заједничка акција са здравственом 

инспекцијом Министарства здравља, по достављеним закључцима од стране Агенције за 
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије о одбацивању захтева за 
коришћење извора јонизујућих зрачења за обављање радијационе делатности у медицини - 
нерегистровани корисници (8) и на основу утврђеног чињеничног стања наређене су мере у 
складу са прописаним надлежностима и овлашћењима. Сачињени Извештај достављен је 
Министарству здравља, Сектору за инспекцијске послове и Агенцији за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. 

2. У периоду од 27.01.2017. године до 06.04.2017. године реализована је самостална акција по 
достављеним закључцима од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну 
сигурност Србије о одбацивању и обустављању захтева за коришћење извора јонизујућих - 
нерегистровани корисници (5) и на основу утврђеног чињеничног стања наређене су мере у 



12 
 

складу са прописаним надлежностима и овлашћењима. Сачињени Извештај достављен је 
Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. 

3. У периоду од 17.03.2017. године до 30.03.2017. године реализована је самостална акција по 
достављеном захтеву за вршење инспекцијског надзора стоматолошких ординација које по 
сазнањима Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије 
користе изворе јонизујућих зрачења за обављање радијационе делатности у области 
стоматологије без предходно прибављеног одобрења - нерегистровани корисници (6) и на 
основу утврђеног чињеничног стања наређене су мере у складу са прописаним 
надлежностима и овлашћењима. Сачињени Извештај достављен је Министарству здравља, 
Сектору за инспекцијске послове и Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну 
сигурност Србије. 

4. У периоду од 20.03.2017. године до 12.04.2017. године реализована је самостална акција по 
достављеном захтеву за вршење инспекцијског надзора правних лица и предузетника који 
по сазнањима Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије 
обављају радијационе делатности сервисирања извора јонизујућих зрачења без предходно 
прибављеног одобрења - нерегистровани корисници (5) и на основу утврђеног чињеничног 
стања наређене су мере у складу са прописаним надлежностима и овлашћењима. Сачињени 
Извештај достављен је Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 
Србије. 

 

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења у 2017. години поступала је на основу 
прикупљених података и информација и према једној стоматолошкој ординацији као 
нерегистрованом кориснику као и по пријави Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије да правно лице обавља стручне послове заштите од јонизујућих 
зрачења без одобрења.  
 
У поступку вршења редовних инспекцијских надзора надзираних субјеката према годишњим 
плану инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину, 
инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења открили 10 неристрованих субјеката. 
 
Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења у 2017. години поступала је према 36 
нерегистрованих субјекта у складу са чланом 33. Закона о инспекцијском надзору. 
 
6) Мере предузе ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству 
 
У периоду од 06.10.2017. године до 13.11.2017. године реализована је Заједничка акција са 
Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Сектором тржишне инспекције и 
Министарством финансија, Управом царина, везано за контролу увозника којим је одобрен 
промет и коришћење гранита из увоза као грађевинског материјала који се употребљава у 
нискоградњи као подлога за путеве, игралишта и осталу нискоградњу (испод слоја за 
прекривање) тако да не утиче на повећање јачине апсорбоване дозе гама зрачења у ваздуху, у 
складу са Правилником о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним 
намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу 
и другој роби која се ставља у промет, по донетим решењима инспектора за заштиту од 
јонизујућих зрачења на основу Извештаја овлашћених правних лица као и по Извештајима 
овлашћених правних лица на основу којих је извршено царињење, планирана је Годишњим 
планом инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину, 
који је у складу са Законом о инспекцијском надзору објављен на интернет страници: 
http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_Jonizujuca_zracenja_2017.
pdf Министарства заштите животне средине. Контрола гранита је планирана и годишњим 
планом тржишне инспекције који је објављен на интернет страници 

http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_Jonizujuca_zracenja_2017.pdf
http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_Jonizujuca_zracenja_2017.pdf
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http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-trzisne-inspekcije/ Сектора тржишне инспекције Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација. 

Предмет заједничке акције је била контрола извршења 21 решења инспектора за заштиту од 
јонизујућих зрачења којим је одобрено коришћење гранита као грађевинског материјала у 
нискоградњи као подлога за путеве, игралишта и осталу нискоградњу (испод слоја за 
прекривање) тако да не утиче на повећање јачине апсорбоване дозе гама зрачења у ваздуху, која 
су донета код укупно 15 надзираним субјектима од чега је  8 предузетника са 10 решења и 7 
правних лица са 11 решења. Решења која су била предмет контроле извршења у оквиру 
заједничке акције донета су од стране инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења током 
2016. године (8 решења) и у I и II кварталу 2017. године (13 решења). 
 

У реализацији заједничке акције учествовали су инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења 
Министарства заштите животне средине, Сектора за надзор и предострожност у животној 
средини, Одељења за заштиту од јонизујућих зрачења, са седиштем у Београду, Нишу, Шиду, 
Прибоју и Врању, тржишни инспектори Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 
Сектора тржишне инспекције Одељења тржишне инспекције са седиштима у Београду, 
Крагујевцу, Нишу, Сремској Митровици, Новом Саду, Краљеву, Зрењанину, Пожаревцу, Крушевцу 
и Врању и овлашћена службена лица Министарства финансија, Управе царина, Сектора за 
тарифне послове, Одељења за накнадну контролу и Одељења за ТАРИС, инструменте царинске и 
спољнотрговинске заштите, порезе и акцизу. 

Заједничка акција Министарства заштите животне средине Сектора за надзор и предострожност 
у животној средини, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектора тржишне 
инспекције и Министарства финансија, Управе царина, имала је за циљ размену податка, 
предузимање заједничких мера и активности од значаја за контролу увозника којим је одобрен 
промет и коришћење гранита из увоза као грађевинског материјала у нискоградњи као подлога 
за путеве, игралишта и осталу нискоградњу (испод слоја за прекривање) тако да не утиче на 
повећање јачине апсорбоване дозе гама зрачења у ваздуху, као и јачање међусобне сарадње 
између инспекција и субјеката са јавним овлашћењима који врше посебне облике надзора и 
контроле, ради обављања обухватнијег и делотворнијег инспекцијског надзора у поступку 
контроле извршења решења. 
 
Након реализације Заједничке акције сачињен је Извештај о контроли увозника којим је одобрен 
промет и коришћење гранита као грађевинског материјала у нискоградњи као подлога за 
путеве, игралишта и осталу нискоградњу са закључцима и препорукама на који је дата 
сагласност од учесника. 
 
7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора 

 
Полазећи од препорука датих у Одељку 3.5 став 3. и Одељку 3.6 став 2. IAEA-TECDOC-1526, 
сачињен је План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. 
годину.  
 
На основу сачињеног и одобреног Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од 
јонизујућих зрачења за 2017. годину планирано је да инспектори за заштиту од јонизујућих 
зрачења поред редовних инспекцијских надзора, обављају и ванредне инспекцијске надзоре. 
Планирано је да очекивани обим ванредних инспекцијских надзора буде око 60 % од укупно 
извршених инспекцијских надзора. Проценат је изведен на основу искуства из предходних 
година у чијем уделу око 90 % учествује број поступања инспектора за заштиту од јонизујућих 
зрачења по достављеним Извештајима од стране овлашћених правних лица о извршеној 
контроли радиоактивности роба при увозу, извоз и транзиту и секундарних сировина, а око 10 

http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-trzisne-inspekcije/
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% од поступања по важећим Процедурама, броју пријава и представки које достављају правна и 
физичка лица, пријављених радијационих акцидента и контаминације радне и животне средине, 
достављених аката од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 
Србије, као и хитности поступања. Измена и допунама прописа којима је уређена контрола 
радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту од стране регулаторне организације, 
смањиће се број ванредних инспекцијских надзора од стране инспектора за заштиту од 
јонизујућих зрачења на око 30 %, што је у складу са стандардом Међународне Агенције за 
Атомску Енергију IAEA-TECDOC-1526.   
 
Реализација Плана инспекцијског надзора 2017 
 

Анализом остварених резултата, реализација Плана инспекцијског надзора Инспекције за 
заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину је извршена у потпуности. 

 Реализација Плана Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину: 100 % 

 Број инспекцијских надзора у 2017. години: 339 

 Број редовних инспекцијских надзора у 2017. години: 59 

 Број ванредних инспекцијских надзора у 2017. години:  164 

 Однос ванредних и редовних инспекцијских надзора: 64% : 36%  (Планирано 60% : 40%)  

 Број допунских налога: 1 

 

8) Ниво координације инспекцијског надзора  
 

Током 2017. године коoрдинација инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих 
зрачења са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције обавља се кроз рад у радним 
групама Координационе комисије Владе Републике Србије за усклађивање, координацију и 
унапређење инспекцијског надзора у одређеној области у Републици Србији и реализацију 
заједничких акција сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору, и то у оквиру: 
1. Радне група за заштиту природних ресурса којом руководи Министарство заштите животне 

средине, Сектор за надзор и предострожност у животној средини и 
2. Радне група за јавно здравље којом руководи Министарство здравља, Сектор за инспекцијске 

послове. 
 

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења поступа и по: 
1. Процедури за контролу радиоактивности секундарних сировина у поступку сакупљања, 

прераде, увоза, извоза и транзита (2015) у сарадњи са Агенцијом за заштиту од јонизујућих 
зрачења и нуклеарну сигурност Србије. 

2. Процедури контроле радиоактивности при увозу, извозу и транзиту средстава за исхрану 
биља/оплемењивача земљишта која не садрже састојке животињског порекла СИБОЗЈОН - 1 
(2016) склопљеном са Управом за заштиту биља, граничном фитосанитарном инспекцијом. 

3. Процедури контроле радиоактивности при увозу, извозу и транзиту биља, биљних производа 
и прописаних објеката БИЈОН - 1 (2016) склопљеном са Управом за заштиту биља, граничном 
фитосанитарном инспекцијом.  

 
Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења у 2017. години одржала је 4 интерна састанка на 
којима се расправљало о свим значајним питањима за унапређење и уједначавање 
инспекцијских надзора и успостављању процедура поступања, а све у циљу повећања 
ефикасности и квалитета спровођења мера заштите од јонизујућих зрачења према надзираним 
субјектима, сагласно одредбама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној 
сигурности и Закона о инспекцијском надзору. 
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9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила 
 

План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину је 
сачињен за 8 (осам) запослених инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења на неодређено 
време (7 инспектора и начелник). Од 01.02.2017. године инспектор за заштиту од јонизујућих 
зрачења са седиштем у Новом Саду по свом захтеву напустио је радно место инспектора за 
заштиту од јонизујућих зрачења које до данашњег дана није попуњено. У периоду од 25.01.2017. 
године до 09.03.2017. године један инспектор за заштиту од јонизујућих зрачења је био на 
боловању.  
 
План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину 
реализовало је 7 (седам) запослених инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења на 
неодређено време (6 инспектора и начелник), од 8 (осам) систематизованих, који су надлежни 
за вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите од јонизујућих зрачења на 
целој територији Републике Србије, и то: 3 (три) са седиштем у Београду, 1 (један) седиштем у 
Нишу, 1 (један) са седиштем у Шиду, 1 (један) са седиштем у Прибоју и 1 (један) са седиштем у 
Врању. 
 
За реализацију Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 
2017. годину инспекторима за заштиту од јонизујућих зрачења била су обезбеђена службена 
возила за вршење инспекцијских надзора на целој територији Републике Србије. Ограничавајући 
фактори у реализацији Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих 
зрачења за 2017. годину представљао је и недостатак горива за службене аутомобиле током 
априла, маја и јуна 2017. године, као и рокови у којима је формирано Министарство заштите 
животне средине на основу члана 5a, а у вези са чланом 13. став 2. тачка 1) и става 6. (самостални 
члан) Закона о министарствима.   
 
Инспекторима за заштиту од јонизујућих зрачења била су обезбеђена основна комуникациона 
средства и обезбеђена преноћишта у случајевима вишедневних инспекцијских надзора 
надзираних субјеката што се позитивно одразило на квалитет и ефикасност поступања. 
Потребно је побољшати материјално-техничкиа средстава и опрему у циљу ефикаснијег и 
делотворнијег рада Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења. 
 
И поред свих ограничавајућих фактора План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од 
јонизујућих зрачења за 2017. годину није ревидиран, већ је извршена прерасподела и временски 
оквир за његову реализацију, и великим залагањем и трудом инспектора за заштиту од 
јонизујућих зрачења је у потпуности реализован.  
 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 
 

Инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења у 
2017. години у свему су се придржавали рокова прописаних Законом о инспекцијском надзору и 
Законом о општем управном поступку. 
 
11) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору 
 

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења у 2017. години није имала другостепене поступке 
нити управне спорове. 

12) Поступање у решавању притужби на рад инспекције 
 

У 2017. години није било притужби на рад Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења. 
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13) Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора 
 

Током 2017. године инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења узели су учешће у следећим 
обукама и стручним усавршавањима:  
1. Обука за предавача за примену Закона о општeм управном поступку („Службени гласник РС”, 

бр. 18/2016) који је одржан у Београду од 07.02.2017. године у организацији Министараства 
државне управе и локалне самоуправе, Делегације Европске уније у Републици Србији и 
Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије (1 инспектор). 

2. Обука за предавача за примену Закона о општeм управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016) који је одржан у Београду од 21.02.2017. године у организацији Министараства 
државне управе и локалне самоуправе, Делегације Европске уније у Републици Србији и 
Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије (1 инспектор). 

3. Тренинг - Унапређење IT вештина који је одржан у Београду 08.06.2017. године у 
организацији Министараства државне управе и локалне самоуправе, USAID и Microsoft                
(2 инспектора).  

4. Семинар - Лобирање у ЕУ  -  дипломатска пракса који је одржан у Београду 14.06.2017. године 
у организацији Владе Републике Србије, Канцеларије за европске интеграције (1 инспектор). 

5. Стручно усавршавање у оквиру PLAK активности - Inspection Programme for Radiation Practices 
која је одржана у Београду 18.09.-22.09.2017. године у организацији Агенције за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и Међународне агенција за атомску 
енергију - IAEA (2 инспектора). 

6. Стручно усавршавање и презентација PLAK активности - Inspection Programme for Radiation 
Practices која је одржана у Београду 12.10.2017. године у организацији Агенције за заштиту 
од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и Међународне агенција за атомску 
енергију - IAEA (7 инспектора). 

 
У првој половини 2017. године извршена је интерна обука инспектора за заштиту од јонизујућих 
зрачења за примену Закона о општем управном поступку. 
 
14) Иницијативама за измене и допуне закона и других прописа 
 
Инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења осим инспекцијских надзора у 2017. години 
пружали су и стручну помоћ из области радијационе сигурности и безбедности за: 
1. Преговарачко Поглавље 15. Енергетика 
2. Учешће у раду Радне групе за израду Нацрта закона о заштити од јонизујућих зрачења и о 

нуклеарној сигурности  
3. Радна тела из области заштите од јонизујућих зрачења 
4. Стручна помоћ Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије на 

изради измена и допуна прописа из области заштите од јонизујућих зрачења. 
 
У 2017. години покренута је иницијатива код Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије као самосталне регулаторне организације за измене и допуне 
Правилника о контроли радиоактивности робе при увозу, извозу и транзиту („Службени гласник 
РС”, бр. 44/11), којим су уређене методе и начин контроле радиоактивности при увозу, извозу и 
транзиту, животних намирница, воде за пиће, сточне хране, вештачких ђубрива, лекова, 
предмета опште употребе, грађевинских материјала, руде, металних производа примарног 
облика, минералних сировина, секундарних сировина и друге робе, као и процедура коришћења 
монитора и поступак за интервенцију у случају недозвољеног промета радиоактивних и 
нуклеарних материјала преко границе Републике Србије. 
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15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом 
систему 

 

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења не располаже информационим системом. 

Током 2017. године Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења редовно је ажурирала 
интерну базу података о извршеним пословима везано за вршење инспекцијских надзора у 
оквиру своје надлежности и о извршеним пословима ван инспекцијског надзора. 

На захтев Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења током 2017. године, Агенција за 
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије доставља за потребе припреме и 
вршења инспекцијских надзора расположиве податке о изворима јонизујућих зрачења и 
корисницима тих извора, професионално изложеним лицима, радиоактивном отпаду као и о 
другим подацима од значаја за заштиту од јонизујућих зрачења, радијациону и нуклеарну 
сигурност и безбедност. 
 

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 
 
На основу Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности вршење 
инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите од јонизујућих зрачења није поверено 
органима аутономне покрајине и локалне самоуправе. 
 
17) Исходима поступања правосудних органа 
 
У 2017. години инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења су поднели 1 прекршајну пријаву 
и 2 пријаве за привредни преступ и сведочили су по 1 поднетој прекршајној пријави. 
 
Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења нема информације о исходима поступања 
правосудних органа по предметним пријавама из 2017. године. 
 
У 2017. години од стране правосудних органа Инспекцији за заштиту од јонизујућих зрачења 
достављено је 5 пресуда по поднетим прекршајним пријавама од стране инспектора за заштиту 
од јонизујућих зрачења 2014. године (4 пријаве) и 2015. године (1 пријава). 
 
4. ЗБИРНИ ПОДАЦИ О РАДУ  

 
Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења у 2017. години остварила је следеће збирне 
резултате на основу поступања инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења: 

Активности Број 
Предмети 289 

Налози за инспекцијски надзор 
Редовни  31 
Ванредни 133 
Допунски 1 

Врсте инспекцијског надзора 

Редовни 59 
Ванредни 164 
Ванредни - утврђујући - 
Ванредни - потврђујући - 
Допунски 2 
Контролни 42 
Хитно поступање 15 

Облик инспекцијског надзора 
Канцеларијски 90 
Теренски 212 
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Канцеларијски и теренски 5 
Записник 267 
Службена белешка 86 
Извештаји  12 
Дописи 216 

Решења, жалбе и закључци 

Наређене мере 37 
Забране 140 
Привремена одузимања - 
Извршење решења 29 
Жалба на решење - 
Закључак 6 

Инспекцијски надзор над 
нерегистрованим субјектима 

Самостални надзор 41 
Заједнички  надзор-са другим 
инспекцијама 

14 

Записник 32 
Службена белешка 16 
Решења 16 
Извршење решења - 
Жалба на решење - 

Превентивно деловање 
Преветивни инспекцијски надзор - 
Саветодавне посете 45 

Пријаве 

Прекршајна пријава 1 
Пријава за привредни преступ 2 
Кривична пријава - 
Сведочења 1 
Пресуде 5 
Уложене жалбе на пресуде - 

Укупно налога  165 
Укупно надзора 337 
Укупно превентивно деловање 45 
Укупно записника 299 
Укупно службених белешки 102 
Укупно решења 193 
Укупно забрана 140 

 
5. ДЕЛОТВОРНОСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 

1. У 2017. години инспектори за заштиту од јонизујућих зрачења у свему су поступали по Плану 

инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину.  

2. План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину 

је у потпуности реализован. 

3. У 2017. години унапређено је јачање међусобне сарадње између инспекција и субјеката са 

јавним овлашћењима који врше посебне облике надзора и контроле, ради обављања 

обухватнијег и делотворнијег инспекцијског надзора и нарочито ради сузбијања делатности 

или активности нерегистрованих субјеката, реализацијом заједничких акција са 

здравственом инспекцијом Министарством здравља, Министарством финансија, Управом 

царина, Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Сектором тржишне 

инспекције и Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигрност Србије. 
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4. Реализација плана Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења за 2017. годину утврдила 

је, да је обављање радијационих делатности у медицини коришћењем извора јонизујућих 

зрачења највећег радијационог ризика и то коришћење отворених извора јонизујућих 

зрачења - Нуклеарна медицина и коришћење извора јонизујућих зрачења - Радиотерапија у 

Републици Србији незадовољавајуће са аспекта испуњености прописаних услова и 

прибављања лиценци и решења од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 

нуклеарну сигурност Србије сагласно одредбама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и 

о нуклерној сигурности.  

5. Реализација плана и постигнути резултати рада Инспекције за заштиту од јонизујућих 

зрачења за 2017. годину представљају унапређење спровођења мера заштите од јонизујућих 

зрачења при обављању радијационих делатности у медицини коришћењем извора 

јонизујућих зрачења највећег радијационог ризика и то коришћење отворених извора 

јонизујућих зрачења - Нуклеарна медицина и коришћењем извора јонизујућих зрачења – 

Радиотерапија, контролу радиоактивности роба при увозу, извоз и транзиту, спровођење 

прописаних мера заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног 

дејства јонизујућих зрачења, као и радијациону и нуклеарну безбедност Републике Србије. 

 

6. ПОКАЗАТЕЉИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 
1. Неопходност спајања регулаторних послова и послова вршења инспекцијског надзора у циљу 

ефикасног и квалитетног спровођења мера заштите од јонизујућих зрачења и мера 

нуклеарне сигурности у Републици Србији по стандардима Међународне агенције за атомску 

енергију (IAEA) и Директивама. 

2. Неопходност усаглашавања прописа из области заштите од јонизујућих зрачења са правним 

тековинама ЕУ на основу Извештаја Европске комисије о процесу придруживања Републике 

Србије ЕУ везано за област заштите од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност у 

преговарачком Поглављу 15. Енергетика. 

3. Неопходност унапређења спровођења прописаних мера заштите од јонизујућих зрачења при 

коришћењу извора јонизујућих зрачења за обављање различитих радијационих делатности 

у медицини од стране здравствених установа и радијационих делатности у научно-

истраживачком раду кроз јачање превентивног деловања Министарства здравља, 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Агенције за заштиту од јонизујућих 

зрачења и нуклеарну сигурност Србије, инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења и 

здравствене инспекције.  

4. Неопходност унапређења односа редовних инспекцијских надзора према ванредним 

инспекцијским надзорима на 70/30 по стандардима Међународне агенције за атомску 

енергију (IAEA). 

5. Неопходност повећања броја инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења. 

6. Неопходност обука и студијских путовања инспектора за заштиту од јонизујућих зрачења за 

усавршавање и оспособљавање за вршење инспекцијских надзора при обављању различитих 

радијационих делатности као и за спровођење мера радијационе сигурности и безбедности 

по успостављеној процедури у земљама чланицама ЕУ које су имплементирале Директиве 

Међународне агенције за атомску енергију (IAEA). 

7. Неопходност увођења информационог система и Е-инспектора. 

 


