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ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА 21

РАДИЈАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕРАЂИВАЧУ

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

1. ТЕНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК 
1. Да ли се користе сировине и материјали са 

природним радионуклидима у техничко-
технолошком поступку?

да  не

Навести који:

3. Да ли је сачињена Процена степена угрожености  
здравља људи и животне средине од стране 
Агенције?

да  не*

*Прерађивач за кога је одговор на питање под тач. 2 негативан, сматра 
сенерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о 
инспекцијском надзору

2. МЕРЕЊА
1. Да ли су вршена мерења јачине амбијенталног 

еквивалента дозе од стране овлашћеног 
дозиметријског сервиса?

да-2  не-0

2. Да ли су одређени нивoи изложености радника у 
техничко-технолошком поступку?

да-2  не-0

3. Да ли су одређени нивои изложености 
становништва у околини испитиваних објеката?

да-2  не-0

3. ЕВИДЕНЦИЈЕ
1. Да ли прерађивач води евиденцију о врсти 

материјала који улази у техничко технолошки 
поступак?

да-2
делимично-1
 не-0

2. Да ли прерађивач води евиденцију о количини 
материјала који улази у техничко технолошки 
поступак?

да-2
делимично-1
 не-0

3. Да ли прерађивач води евиденцију о врсти да-2
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готових производа? делимично-1
 не-0

4. Да ли прерађивач води евиденцију о количини 
готових производа?

да-2
делимично-1
 не-0

5. Да ли прерађивач води евиденцију о резултатима 
мерења овлашћеног дозиметријског сервиса?

да-2
делимично-1
 не-0

6. Да ли је прерађивач сачињену евиденцију 
достаавио Агенцији?

да-2  не-0
Најкасније годину дана 
од почетка рада
Најкасније годину дана 
од дана ступања на 
снагу прописа

4. ПРОЦЕНА
1. Да ли је Агенција сачинила Процену степена 

угрожености  здравља људи и животне средине?
да-2  не-0

2. Да ли је Агенција доставила прерађивачу 
сачињену Процену степена угрожености  здравља 
људи и животне средине?

да-2  не-0

3. Да ли је на основу сачињене Процене извршена 
одређена граница излагања запослених лица 
 ( 1 mSv/god)?

да-2  не-0

5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
1. Да ли су спроведене мере заштите од јонизујућих 

зрачења за запослене раднике по сачињеној 
Процени?

да-2  не-0

2. Да ли су спроведене мере заштите од јонизујућих 
зрачења за животну средину по сачињеној 
процени?

да-2  не-0

6. ПРИЈАВЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
1. Да ли се врши пријаваАгенцији промене података 

о евиденцијама? 
да-2  не-0
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Могући укупан број бодова: 30

Инспекцијским надзором утврђен број бодова:  

Степенризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан

Број бодова 27-30 24-27 21-24 18-21 18 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:

Заштита од јонизујућих зрачења – Контролна листа 21                                                         3 од 3


