На основу члана 70. став 4. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
(„Сл. гласник РС”, бр. 95/18 и 10/19) и члана 15. тачка 4) Статута Директората за
радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије („Службени гласник РС”, број
9/19), Одбор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, на
седници одржаној дана 14. децембра 2021. године доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА, ПРАВУ И ВИСИНИ НАКНАДЕ И УСЛОВИМА
И НАЧИНУ РАДА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОПРАВДАНОСТИ
НОВЕ РАДИЈАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Предмет уређивања
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује начин и поступак избора чланова Комисије за
утврђивање оправданости нове радијационе делатности (у даљем тексту: Комисија), право
и висина накнаде чланова Комисије, као и услови и начин рада Комисије.
Начин и поступак избора чланова Комисије
Члан 2.
Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (у даљем тексту:
Директорат) образује Комисију као стручно тело, за утврђивање оправданости нове
радијационе делатности.
За чланове Комисије из члана 1. овог правилника, који нису запослени у Директорату,
именују се лица која испуњавају следеће услове:
-

да су признати стручњаци из области примене извора зрачења у оквиру које је
делатност која се оправдава,

-

да имају високу стручну спрему и

-

да имају најмање пет година радног искуства у струци.

Комисију образује формалним актом директор Директората, у складу са условима из става
2. овог члана и водећи посебно рачуна о примени принципа непристрасности и непостојања
сукоба интереса, у складу са посебним законом.
Актом о образовању Комисије одређује се састав и председник Комисије, рок за
достављање извештаја Комисије и висина накнаде члановима Комисије који нису из реда
запослених у Директорату.

Састав Комисије
Члан 3.
Комисија из члана 1. овог правилника има пет чланова, од чега су три члана из реда
запослених у Директорату, док се преостала два члана Комисије бирају из релевантних
друштава, установа, органа и организација.
Чланови Комисије могу бити и релевантни појединци.
Председник Комисије именован актом из члана 2. став 4. овог правилника се одређује из
реда чланова Комисије запослених у Директорату.
Број чланова Комисије одређен је у складу са начелима рационалности и ефикасности, тако
да се омогући рационални рад и ефикасно одлучивање Комисије.
У случају потребе, Директорат, као орган надлежан за образовање Комисије, може
ангажовати и друга лица, без права гласа, ради пружања стручне помоћи у раду Комисије.
Право и висина накнаде чланова Комисије
Члан 4.
Чланови Комисије именовани из реда лица која нису запослена у Директорату имају право
на накнаду за рад у Комисији.
Висина накнаде лицима из става 1. овог члана утврђује се актом о образовању Комисије.
Општи услови и начин рада Комисије
Члан 5.
Комисија из члана 1. овог правилника може донети пословник о раду, којим ће ближе
уредити свој рад.
Пословник о раду Комисије предлаже председник и доноси га Комисија већином гласова
присутних на седници.
Пословником о раду Комисије ближе се уређује начин сазивања седнице, рад на седници,
начин вођења записника, начин сачињавања и потписивања записника, односно извештаја
Комисије.
Председник комисије, до доношења пословника о раду Комисије из става 1. овог члана
Правилника, сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о
правилној примени овог правилника и обавља друге послове.
Члан 6.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Комисија сачињава записник о одржаној седници, који потписују председник и чланови
Комисије.

Административно-техничку помоћ у раду Комисије пружа Директорат.
Извештај Комисије
Члан 7.
Комисија усваја Извештај о утврђивању оправданости нове радијационе делатности (у
даљем тексту: Извештај) у року од 30 дана од дана пријема захтева за одобравање нове
радијационе делатности.
Извештај Комисије из става 1. овог члана правилника усваја се већином гласова присутних
чланова. У случају једнаког броја гласова присутних чланова Комисије, одлука се сматра
донетом ако је за њено доношење гласао председник Комисије.
Извештај садржи:
1) анализу и оцену са закључком о оправданости нове радијационе делатности и
2) категоризацију радијационе делатности у односу на разик
Комисија након усвајања Извештај доставља директору Директората.
На основу Извештаја директор Директората предлаже измену Правилника о условима за
категоризацију радијационих делатности.

Завршне одредбе
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

У Београду, 14. децембар 2021. године
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ПРЕДСЕДНИЦА
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