IV АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
Одређивање проблема које закон треба да реши
Узроци проблема у овој области су:
• недовољна ефикасност функционисања Агенције за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарној сигурности, као регулаторног тела успостављеног у области
заштите од јонизујућих зрачења;
• потреба за успостављањем организационог облика који може делотворније,
рационалније и економичније да задовољи сврху јавне агенције у овој области;
• неадекватно функционисање инспекцијског надзора у области нуклеарне
сигурности и безбедности.
Циљ који се постиже
Предложена решења су израз потребе која произилази из ратификованих
међународних уговора и захтева ЕУ законодавства за ефикасним функионисањем у
обављању заштите од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности. Циљ доношења овог
Закона јесте увођење нових стандарда у спровођењу мера заштите од јонизујућих
зрачења, нуклеарне и радијационе сигурности, успостављање комплексније регулативе
али и омогућавање ефикасније примене Закона, успостављање стриктног и целовитог
надзора над изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним објектима, радијационим
делатностима и нуклеарним активностима, као и над управљањем радиоактивним
отпадом. Наведени циљеви биће најефикасније остваривани преко Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине самостално у оквиру независне
организационе јединице која је у његовом саставу и Завода за нуклеарну сигурност и
безбедност, ако посебне организације.
Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема?
Због системске природе предложених измена и допунe Закона њихово решавање је
могуће једино законом којим се ова питања уређују.
Зашто је доношење закона најбоље решење ?
Материја која је предмет закона захтева уређивање доношењем закона, с обзиром
да се иста може само законом уредити, чије ће доношење представљати важан допринос
имплементацији међународних обавеза кроз национално законодавство и окмогућити
њихово адекватно извршавање.
На кога ће и како утицати решења предложена у закону?
Предложеним решењима обезбеђују се:
1) услови за ефикасније спровођење прихваћених међународних споразума и
конвеција;
2) заштита живота и здравља становништва, њихове имовине и животне средине
од штетног дејстава јонизујућих зрачења при обављању радијационе делатности и
нуклеарне активности, као и при управљању радиоактивним отпадом;
3) заштита живота и здравља професионално изложених лица, пацијената,
становништва и животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења, у складу са
сигурносним стандардима МААЕ;
Закон ће имати позитиван утицај на:
1) самосталност обављања послова заштите од јонизујућих зрачења и нуклеарној
сигурности преко организационих облика државне управе на које се примењује закон о
државној управи, без поверавања послова државне управе другим правним лицима (јавна
агенција, јавно предузеће).

2) правна лица и предузетнике који се баве производњом, прометом и
коришћењем извора јонизујућих зрачења, транспортом нуклеарног и радиоактивног
материјала, правна лица као кориснике нуклеарних објеката и нуклеарних активности;
4) правна лица која ће моћи да се овласте за обављање стручних послова у
области радијационе делатности и нуклеарне активности, као и мониторинга
радиоактивности;
Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове
примене?
Ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове примене јер се његовим
доношењем обезбеђује делотворније, рационалније и економичније задовољавање сврхе
обављања послова државне управе, односно вршења јавних овлашћења које је до сада
имала Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и јавно предузеће „Нуклеарни објекти“
Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и
тржишну конкуренцију ?
Доношење закона утицаће на укидање накнада за издавање решења, одобрења и
лиценци за обављање послове заштите од јонизујућег зрачења, радијавионе делатности
и нуклеарне активностим. Уместо накнада за издавање управних аката подносиоци
захтева плаћање административне таксе, чији ће износи бити прописани посебним
законом о административним таксама.
Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди, посебно
малим и средњим предузећима?
Примена Закона не изазива нове трошкове грађанима, привреди, посебно малим и
средњим предузећима.
Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о закону
?
Јавна расправа на Нацрт закона није спроведена по посебном програму јавне
расправе Владе.
Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили разлози
доношења закона ?
1) укидање Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност
Србије као регулаторног тела и преузимање послова Агенције послова, запослених и
постављених лица, права, обавеза, предмета, опреме, средства за рад и архивску грађу и
регистратурског материјала коме није истекао рок чувања;
2) укидање Јавног предузећа за управљање нуклеарним објектима у Републици
Србији и преузимање послова јавног предузећа, запослених и постављених лица, права,
обавеза, предмета, опреме, средства за рад и архивску грађу и регистратурског
материјала коме није истекао рок чувања ;
3) организацију послова заштите од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине унутар самосталне
организационе јединице за обављање тих послова.

