
Град Панчево
 Градска управа

               Секретаријат за инспекцијске послове
               Одељење за друге инспекцијске послове

            Ознака: КЛ ЈОН 30

Верзија 01
     од 14.12.2015.

ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА 30

ОВЛАШЋЕЊА - УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ДОПУНСКОГ ОБУЧАВАЊА И
ОСПОСОБЉАВАЊА

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ

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

1. РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ
2. Да ли је донето решење о овлашћењу - Услови 

за вршење допунског обучавања и 
оспособљавања (члан 22. Закона)?

А. Допунско обучавање за рад са изворима 
јонизујућих зрачења
Б. Оспособљавање професионално изложених лица
за спровођење мера заштите од јонизујућих 
зрачења
В. Оспособљавање лица одговорних за спровођење 
мера заштите од јонизујућих зрачења

да  не*

Важи до:

4. Да ли је донето решење о овлашћењуобјављено 
у Службеном гласнику РС?

да  не

Бр: 
*Правно лице за којe је одговор на питање под тач. 1 негативнo, сматра 
сенерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о 
инспекцијском надзору
А. Овлашћење за вршење допунског обучавања за рад са изворима јонизујућих зрачења
1. Да ли запослена лица имају високо образовање 

(дипломске академске студије)?
да-2  не-0

 Природно-математичке 
науке    Број:

 Техничко-технолошке 
науке   Број:

3. Да ли запослена лица имају радно искуство 3 
године у спровођењу мера заштите?

да-2  не-0

да-2  не-0
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4. Да ли су ангажована спољна лица? Број:
6. Да ли спољна ангажована лица имају 

одговарајућу стручну спрему?
да-2
делимично-1
 не-0

7. Да ли је за спољна лица сачињен списак 
обављених послова из области за коју спроводи 
обуку?

да-2
делимично-1
 не-0

8. Да ли постоји одговарајући простор? да-2  не-0
9. Да ли постоје наставна средства? да-2  не-0
10. Да ли постоји опрема за практичан рад? да-2  не-0
11. Да ли постоји опрема за спровођење обуке? да-2  не-0
12. Да ли постоји опрема за образовање? да-2  не-0
13. Да ли поседује одговарајуће изворе за обуке? да-2  не-0
14. Да ли је извршена пријава извора Агенцији? да-2  не-0
15. Да ли је сачињен Пројекат мера радијационе 

сигурности и безбедности?
да-2  не-0

16. Да ли је прибављена Потврда о евидентирању 
од Агенције?   

да-2  не-0

17. Да ли је прибављена Лиценца за обављање 
радијационе делатности од Агенције?

да-2  не-0

18. Да ли је прибављено Решење за коришћење 
извора јонизујућих зрачења од Агенције?

да-2  не-0

19. Да ли је сачињен Програм обука? да-2  не-0
Б. Овлашћење за оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера 
заштите од јонизујућих зрачења
1. Да ли запослена лица имају високо образовање 

(дипломске академске студије)?
да-2  не-0

 Природно-математичке 
науке    Број:

 Техничко-технолошке 
науке   Број:

3. Да ли запослена лица имају радно искуство 3 
године у спровођењу мера заштите?

да-2  не-0

4. Да ли су ангажована спољна лица? да-2  не-0
Број:

6. Да ли спољна ангажована лица имају 
одговарајућу стручну спрему?

да-2
делимично-1
 не-0

7. Да ли је за спољна лица сачињен списак 
обављених послова из области за коју спроводи 
обуку?

да-2
делимично-1
 не-0

8. Да ли постоји одговарајући простор? да-2  не-0
9. Да ли постоје наставна средства? да-2  не-0
10. Да ли постоји опрема за практичан рад? да-2  не-0
11. Да ли постоји опрема за спровођење обуке? да-2  не-0
12. Да ли постоји опрема за образовање? да-2  не-0
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11. Да ли поседује одговарајуће изворе за обуке? да-2  не-0
12. Да ли је извршена пријава извора Агенцији? да-2  не-0
13. Да ли је сачињен Пројекат мера радијационе 

сигурности и безбедности?
да-2  не-0

14. Да ли је прибаљена Потврда о евидентирању од 
Агенције?   

да-2  не-0

15. Да ли је прибављена Лиценца за обављање 
радијационе делатности од Агенције?

да-2  не-0

16. Да ли је прибављено Решење за коришћење 
извора јонизујућих зрачења од Агенције?

да-2  не-0

17. Да ли је сачињен Уговор са правним лицем 
носиоцем одговарајуће лиценце за практични 
део у случају да нема одговарајуће изворе?

да-2  не-0

18. Да ли је сачињени Уговор достављен Агенцији? да-2  не-0
19. Да ли је сачињен Програм обука? да-2  не-0
В. Овлашћење за оспособљавање лица одговорних за спровођење мера заштите од 
јонизујућих зрачења.
1. Да ли запослена лица имају високо образовање 

(дипломске академске студије)?
да-2  не-0

 Природно-математичке 
науке    Број:

 Техничко-технолошке 
науке   Број:

3. Да ли запослена лица имају радно искуство 3 
године у спровођењу мера заштите?

да-2  не-0

4. Да ли су ангажована спољна лица? да-2  не-0
Број:

6. Да ли спољна ангажована лица имају 
одговарајућу стручну спрему?

да-2
делимично-1
 не-0

7. Да ли је за спољна лица сачињен списак 
обављених послова из области за коју спроводи 
обуку?

да-2
делимично-1
 не-0

8. Да ли постоји одговарајући простор? да-2  не-0
9. Да ли постоје наставна средства? да-2  не-0
10. Да ли постоји опрема за практичан рад? да-2  не-0
11. Да ли постоји опрема за спровођење обуке? да-2  не-0
12. Да ли постоји опрема за образовање? да-2  не-0
11. Да ли поседује одговарајуће изворе за обуке? да-2  не-0
12. Да ли је извршена пријава извора Агенцији? да-2  не-0
13. Да ли је сачињен Пројекат мера радијационе 

сигурности и безбедности?
да-2  не-0

14. Да ли је прибављена Потврда о евидентирању 
од Агенције?   

да-2  не-0

15. Да ли је прибављена Лиценца за обављање 
радијационе делатности од Агенције?

да-2  не-0
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16. Да ли је прибављено Решење за коришћење 
извора јонизујућих зрачења од Агенције?

да-2  не-0

17. Да ли је сачињен Уговор са правним лицем 
носиоцем одговарајуће лиценце за практични 
део у случају да нема одговарајуће изворе?

да-2  не-0

18. Да ли је сачињени Уговор достављен Агенцији? да-2  не-0
19. Да ли је сачињен Програм обука? да-2  не-0
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

Заштита од јонизујућих зрачења - Контролна листа 30                                                          4 од 6



Град Панчево
 Градска управа

               Секретаријат за инспекцијске послове
               Одељење за друге инспекцијске послове

            Ознака: КЛ ЈОН 30

Верзија 01
     од 14.12.2015.

Могући укупан број бодова 1А и 2: 38

Инспекцијским надзором утврђени број бодова:  

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан

Број бодова 35-38 31-34 27-30 23-27 23 и мање

Могући укупан број бодова 1Б и 2: 42

Инспекцијским надзором утврђени број бодова:

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан

Број бодова 38-42 34-38 30-34 26-30 25 и мање

Могући укупан број бодова 1В и 2: 42

Инспекцијским надзором утврђени број бодова:  

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан

Број бодова 38-42 34-38 30-34 26-30 25 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
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Датум:
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