
 
Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ 
Одељење за урбанизам,грађевинарство, 
ком.стамбене и имов.правне послове 
Инспекција за заштиту животне средине 
Шифра: КЛ-02-02/01 

 

 

 

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 

КОНТРОЛНА ЛИСТА:УСЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ – ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 

(„Сл. гласник РС” бр. 36/09) 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ 

Назив 

Адреса (улица и број) оператера 

Општина – Град, 

Матични број 

Порески идентификациони број (ПИБ) 

Контакт особа 

Назив радног места 

Телефон, Факс, E-mail 

  

1.Да ли надзирани субјект поседује решење надлежног 

органа о овлашћењу за испитивање нивоа зрачења извора 

нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној 

средини у нискофреквентном подручју ако врши испитивање 

нивоа зрачења појединих извора у нискофреквентном 

подручју? 

ДА-0 НЕ-2* 

Није 

применљиво 

2.Да ли надзирани субјект поседује решење о овлашћењу за 

испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса у животној средини у високофреквентном 

подручју ако врши испитивање нивоа зрачења појединих 

извора у високофреквентном подручју? 

ДА-0 НЕ-2* 

Није 

применљиво 

3.Да ли је обавестио надлежни орган о промени испуњености 

услова за вршење послова за које је добио наведено решење 
ДА-0 НЕ-2 

Није 

применљиво 

4. Да ли је прибављено решење о овлашћењу за систематско 

испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини 

у нискофреквентном подручју ако надзирани субјект врши 

систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у 

нискофреквентном подручју? 

ДА-0 НЕ-2* 

Није 

применљиво 

5. Да ли је прибављено решење о овлашћењу за систематско 

испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини 

у високофреквентном подручју ако надзирани субјект врши 

ДА-0 НЕ-2* 

Није 

применљиво 



 

 

систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у 

високофреквентном подручју? 

* привредни субјекат чији су одговори на ово питање 

обележени сматра се нерегистрованим и надзор се врши у 

складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском 

надзору 

  

 

 

 

Могући укупан број бодова: 10 

Инспекцијском надзором утврђен број бодова: 

Степен ризика Низак Средњи Висок 

Број бодова 0-2 4-6 8-10 

 

Утврђен степен ризика Низак 

Средњи 

Висок 

  

Представници 

Име и презиме Радно место 

  

Датум: 

 

 

 

 


