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ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
КОНТРОЛНА ЛИСТА 22
РАДИЈАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
САКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДА МЕТАЛНОГ ОТПАДА
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив
Адреса (улица и број)
Општина - Град
Матични број
ПИБ
Контакт особа
Назив радног места
Телефон, Факс, E-mail
1. МЕРЕЊЕ РАДИОАКТИВНОСТИ
1. Да ли се вршимерење радиоактивности
ради откривања напуштених извора?

да
Складиште металног отпада
Постројења за прераду
металног отпада
Царински пунктови

не*

*

Правна лица или предузетници који складиште и врше прераду металног отпада чији
је одговор на питање под тач. 1 негативан, сматра сенерегистрованим и надзор се врши
у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору
2. ПОСТУПАЊЕ
1. Да ли се поседују уређаји за мерење
да-2
не-0
радиоактивности?
2. Да ли се користе уређаји за мерење
да-2
не-0
радиоактивности?
Ручне
Број:
Портал
Број:
4. Да ли монитори зрачења испуњавају метролошке

услове?
5. Да ли су лица оспособљена за мерење
радиоактивности?
7. Да ли су лица која мере радиоактивност запослена
лица?
9. Да ли лица која мере радиоактивност имају

да-2
делимично-1
не-0
да-2
Број:
да-2
Број:
да-2
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не-0
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најмање четврти степен стручне спреме?
10. Да ли је израђено интерно Упутство/Процедура за

мерење радиоактивности?
11. Да ли се води евиденција о извршеним мерењима
радиоактивности?
12. Да ли је вођење евиденције о извршеним мерењима
радиоактивности прописана интерним
Упутством/Процедуром?
13. Да ли су детектовани напуштени извори ван
регулаторне контроле или контаминација?
14. Да ли је утврђен корисник/власник напуштеног
извора ван регулаторне контроле или узрочник
контаминације?
15. Да ли су о детекцији напуштених извора ван
регулаторне контролеи контаминације обавештени
надлежни органи?
16. Да ли је о детекцији напуштених извора ван
регулаторне контролеи о контаминацији
обавештено овлашћено првано лице ?
17. Да ли је овлашћено правно лице преузело
напуштене изворе ван регулаторне контроле?
18. Да ли је овлашћено правно извршило
деконтаминацију?
19. Да ли је овлашћено правно лице по преузимању
извора и извршеној деконтаминацији извршило
мерења и сачинило Извештај са проценом
угрожености?
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да-2

не-0

да-2

не-0

да-2

не-0

да-2

не-0

да-2

не-2

да-2

не-0

да-2

не-0

да-2

не-0

да-2

не-0

да-2

не-0
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Могући укупан број бодова: 32
Инспекцијским надзором утврђен број бодова:
Степен ризика

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

Број бодова

29-32

26-29

23-26

20-22

20 и мање

Утврђен степен ризика

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

Инспектор за заштиту од
јонизујућих зрачења

Представници
Име и презиме

Радно место

Име и презиме

Датум:
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