Република Србија АЗЈЗНСС/SRPNA
Масарикова 5, XV спрат, 11000 Београд
Тел: (+381 11) 3061-637;
Факс: (+381 11) 3061-552; E-адреса: info@srbatom.gov.rs

СПИСАК ПРОПИСАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ
ЗРАЧЕЊА

УПУТСТВО 20
У-20/СВИ
Област Примена -

1. Попуњен образац: ПРИЈАВА ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊАi.
2. Попуњен образац: ЗАХТЕВ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕii.
3. Решење о упису у привредни регистар код Агенције за привредне регистре, односно решење
надлежног суда о упису у судски регистарiii.
4. Процена ризика од јонизујућих зрачења са описом начина и услова коришћења израђено од стране
овлашћеног правног лица (оригинал)iv.
5. Техничке карактеристике (сертификати произвођача) извора јонизујућих зрачења.
6. За именовано лице одговорно за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења доставити
следећа документа :
1)
2)
3)
4)

именовање лица, са наведеним ЈМБГ и са потписом директора;
уверење о оспособљавању одговорног лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачењav;
диплома одговарајуће стручне спреме;
уговор о раду.

Наведена документа доставити на адресу: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије, Масарикова 5, XV спрат, 11000 Београд.

i

Образац пријаве се налази на адреси http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/uputstva.htm, Образац бр.1. или у прилогу 2.
Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 25/11 и 50/18).
ii

Образац захтева се налази на адреси http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/uputstva.htm.

iii

Сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да прибавља личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у
року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним
(члан 59. став 2. Овог закона). Имајући у виду напред поменуто, изјаву о прибављању података можете наћи на адреси
http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/uputstva.htm.
iv

Списак овлашћених правних лица се налази на адреси http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/spisak-ovlascenih-pravnihlica.htm.
v

Оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
обављају овлашћена правна лица (http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/spisak-ovlascenih-pravnih-lica.htm).

