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ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА 18

РАДИЈАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ

КОРИШЋЕЊЕ ЈОНИЗУЈУЋИХ ДЕТЕКТОРА ДИМА (ЈДД)

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИКУ

Назив корисника
Адреса (улица и број)
Општина - Град
Матични број
ПИБ
Контакт особа 
Назив радног места
Телефон, Факс, E-mail

1. ОДОБРЕЊА 

1. Да ли је прибављен апотврда о евидентирању од 
Агенције?

да  не*

Број ЈДД:
Важи до:

3. Да ли је извршена пријава Агенцији свих извора 
јонизујућих зрачења који се поседују, односно 
користе на прописаном Обрасцу 1?

да не*

* Корисник за кога су одговори на питања под тач. 1 и 2 негативни, сматра се нерегистрованим 
и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору

2. ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
1. Да ли је одређено лице одговорно за заштиту од 

јонизујућих зрачења?
да-2 не-0

2. Да ли одређено лице одговорно за заштиту од 
јонизујућих зрачења поседује Сертификат од 
Агенције?

да-2 не-0

3. МЕРЕЊА
1. Да ли је израђена Процена нивоа излагања 

становништа од јонизујућих детектора дима од стране
овлашћеног правног лица? 

да-2 не-0

2. Да ли се Процена нивоа излагања становништа од 
јонизујућих детектора дима од стране овлашћеног 
правног лица врши најмање једномг одишње?

да-2 не-0

4. ПРОСТОР
1. Да ли је израђен Пројекат мера радијационе 

сигурности и безбедности за коришћење јонизујућих 
да-2 не-0
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детектора дима?

2. Да ли је Агенција дала сагласност на израђен Пројекат
мера радијационе сигурности и безбедности?

да-2 не-0

3. Да ли је у одређеном простору постављена ознака 
упозорења ОПАСНОСТ ЗРАЧЕЊЕ?

да-2 не-0

5. УПУТСТВА И ПРОЦЕДУРЕ
1. Да ли је израђено Упутство о коришћењу извора 

јонизујућих зрачења?
да-2 не-0

2. Да ли је израђено Упутство о мерама заштите од 
јонизујућих зрачења?

да-2 не-0

3. Да ли је израђено Упутство о поступку у случају 
акцидента?

да-2 не-0

4. Да ли су израђена интерна Упутства и процедуре? да-2 не-0
6. ЕВИДЕНЦИЈЕ

1. Да ли се води евиденција о изворима јонизујућих 
зрачења на прописани начин?

да-2
 делимично-1
 не-0

2. Да ли се води евиденција о јонизујућим детекторима 
дима који се не користе?

да-2
 делимично-1
 не-0

7. СПРЕМИШТЕ
1. Да ли се извори јонизујућих зрачења који се не 

користе чувају у прописаном спремишту?
да-2 не-0

2. Да ли је спремиште у коме се чувају извори 
јонизујућих зрачења прописано означено?

да-2 не-0

3. Да ли се врше прописана мерења спремишта у коме се
чувају извори јонизујућих зрачења?

да-2 не-0

8. МЕРЕ РАДИЈАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
1. Да ли је сачињено Упутство/Процедурао мерама 

радијационе безбедности?
да-2 не-0

Агенција 
Интерно 

3. Да ли је било нарушавања мера радијационе 
безбедности?

да-2 не-0

9. ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

4. Да ли се јонизујући дектори дима редовно одржавају 
и сервисирају?

да-2 не-0

5. Да ли су на пословима инсталирања, редовног 
одржавања и сервисирања јонизујућих детектора дима
ангажована правналица/предузетници који за такву 
врсту радијационе делатности имају одбрење од 
Агенције?

да-2 не-0
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Могући укупан број бодова: 40

Инспекцијским надзором утврђен број бодова:    

Степенризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан

Бројбодова 37-40 33-36 29-32 25-28 24 и мање

Утврђен степен ризика  Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

Представници
Инспектор за заштиту од

јонизујућих зрачења

Име и презиме Радно место Име и презиме

Датум:
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