
НАЦРТ 

 
З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД 
ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И O НУКЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ 

 

Члан 1. 

 У Закону о заштити од јонизујућих зрачења и o нуклеарној сигурности 
(„Службени гласник РС”, број 36/09) у члану 1. после речи: „нуклеарним 
материјалима,” речи: „као и”, замењују се речима: „образује Завод за 
нуклеарну сигурност и безбедност, као и”. 

Члан 2. 
У члану 2. став 1. речи: „Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и 

нуклеарну сигурност Србије” замењују се речима: „министарство надлежно за 
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност, у складу са овим 
законом”. 

Члан 3. 
У чл. 3.  став 1. тач. 5), 17), 20), 28), 30), 33) и 46), чл. 4. став 1, чл. 6.став 

1, чл. 9. став 2, чл. 10. став 2, чл. 11. ст. 1, 2, 3. и 4, чл. 12. став 2, чл. 13. став 2, 
чл. 14. ст. 1, 2 и 3, чл. 15. став 1,чл. 16. став 2, чл. 17. ст. 2. и 3, чл. 18. став 2, 
чл. 19. ст. 2. и 4, чл. 20. ст. 1. и 2, чл. 21. став 1, чл. 22. став 2, чл. 23. став 2, чл. 
24. став 2, чл. 25. став 2, чл. 26. став 1, 5, 6. и 11, чл. 27. став 1. и  тач. 2), чл. 
28. ст. 1. и 2, чл. 29. став 2, члан 30. ст. 1. 6, 7. и 9, чл. 31. ст. 2, 4. и 5, чл. 32. ст. 
1. и 2, члан 33. став 1. тач. 3), 4) и 5), чл. 35. став 2, чл. 36) ст. 1, 3. и 4, чл. 37. 
став 2., чл. 35. став 2, чл. 36. ст. 1, 3. и 4, чл. 37. став 2, чл. 38. ст. 3, 4. и 5, чл. 
40. став 4, чл. 42. став 2, чл. 43. став 3, чл. 44. ст. 1. и 2, чл. 45, чл. 84. став.1. 
тач. 1), 6) и 7), чл. 86. с тав 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 9) и 23), чл. 91. речи: 
„Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије” 
замењују се речима: „министарство надлежно за заштиту од јонизујућих 
зрачења и нуклеарну сигурност, у одговарајућем падежу.”  

Члан 4. 
У члану 4. став 3  мења се и гласи: 

„Министарство надлежно за заштиту од јонузујућих зрачења и нуклеарну 
сигурност, у сарадњи са Заводом за нуклеарну сигурност и безбедност 
достављају годишњи извештај о реализацији програма из става 1. овог члана 
Влади и телу надлежном за националну безбедност. ” 

Члан 5. 
Назив поглавља III мења се и гласи: 

 III ОВЛАШЋЕЊА МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ 

Назив изнад члана 5. и члан 5. бришу се 
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Члан 6. 
Наслов изнад члана 6. мења се и гласи: „Послови министарства 

надлежног за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност. ” 

Додаје се нови став 2. који гласи: 

„Послови министарства из става 1. овог члана обављају се самостално у 
оквиру независне организационе јединице која је у његовом саставу.”  

 Досадашњи ставови 2, 3. и 4. бришу се.  

Члан 7. 
У члану 11. став 5. после речи: „обезбеђују се из” бришу се речи: 

„прихода Агенције и“. 

Члан 8. 
У члану 26. ст. 4. и 8. бришу се. 

У ставу 9. речи: „из става 8” замењују се речима: „из става 1.” 

Досадашњи ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 постају 4, 5,, 6, 7,8, и 9.  

Члан 9. 
У члану 30. ст. 5. и 9. бришу се.  

У ставу 10. речи: „из става 9” замењују се речима: „из става 1.” 

Досадашњи ст. 6, 7, 8, 9. и 10. постају ст.5, 6, 7. и 8  

Члан 10. 
У члану 47. став 2, чл. 49. ст. 1, 2, 3, 5, 10 и 11, чл. 52. став 3, чл. 53. став 

1, 2. и 3, чл. 54, чл. 56. став 2,  чл. 57. став 2, чл. 58, ст. ст. 1, 2. и 3, чл. 60. став 
3, чл. 62. став 3, чл. 63. став 2, чл. 64. став 3, чл. 66. ст. 1, 2. и 3, чл. 67. ст. 1, 2, 
3. и 5,  чл. 70. ст.1. и 3, чл. 71. став 2, чл. 84. став 1. тач. 9), 11), чл. 86. став 1. 
тач. 14), 15), 20), 21), 22), речи: „Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије” замењују се речима: „министарство надлежно за 
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност, у одговарајућем 
падежу.”  

Члан 11. 
Члан 48а мења се и гласи: 

„Образује се Завод за нуклеарну сигурност и безбедност (у даљем 
тексту: Завод) за обављање послова управљања нуклеарним објектима, као 
посебна организација. 

На рад и организацију рада Завода примењују се прописи о државној 
управи. 

Завод обавља послове управљања нуклеарним објектима, и то: 

1) обављање нуклеарних активности, у складу са овим законом; 
2) обављање радијационих делатности које се односе на сигурно 

коришћење извора јонизујућих зрачења, као и промет извора јонизујућих 
зрачења, радиоактивних и нуклеарних материјала; 

3) предузимање мера радијационе и нуклеарне сигурности на локацији 
нуклеарних објеката у складу са законом (оперативна радијациона дозиметрија, 
систем квалитета, деконтаминација људи, радне и животне средине, 
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систематско испитивање радиоактивности у животној средини на локацији 
нуклеарних објеката, мерење интерне радиоактивности, медицински третман 
професионално изложених лица); 

4) обезбеђивање прописаних услова за лоцирање, пројектовање, 
изградњу, пробни рад, пуштање у рад, коришћење, трајан престанак рада и 
декомисију нуклеарног објекта; 

5) управљање радиоактивним отпадом; 
6) спровођење мера којима се спречава да радиоактивни отпад 

проузрокује контаминацију животне средине; 
7) обезбеђивање физичке заштите, противпожарне заштите и других 

мера безбедности нуклеарног објекта, нуклеарног материјала и радиоактивног 
отпада, укључујући и мере безбедности у току транспорта нуклеарног 
материјала; 

8) деконтаминацију радне и животне средине; 
9) систематско испитивање радиоактивности у животној средини у 

околини нуклеарног објекта; 
10) вођење евиденције о изворима јонизујућих зрачења, о 

професионално изложеним лицима и о радиоактивном отпаду; 
11) организовање студијско-истраживачких радова у области развоја 

нуклеарних технологија; 
12) остваривање сарадње са Међународном агенцијом за атомску 

енергију и другим међународним телима и надлежним органима других држава 
у сарадњи са надлежним државним органима, а у вези са пословима из свог 
делокруга; 

13) пружање стручне и техничке помоћи министарству надлежном за 
заштиту од јонизујућих зрачења и нукклеарну сигурност у обављању послова, у 
складу са овим законом. ”    

 

Члан 12. 
У члану 49. ст. 8. и 13 бришу се.  

У ставу 14. речи: „из става 13” замењују се речима: „из става 11.” 

Досадашњи ст. 9, 10, 11, 12, 13. и 14. постају ст. 8, 9, 10, 11. и 12. 

Члан 13. 

Члан 77. брише се 

Члан 14. 

Члан 88а брише се. 
Члан 15. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Правилник о 
висини накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о     
евидентирању и сертификата („Службени гласник РС”, број 100/10).  

 
Члан 16. 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине преузима 
послове Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења, све запослене и 
постављена лица, права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и 
архивску грађу и регистратурски материјал коме није истекао рок чувања, са 
стањем на дан 31. децембар 2012. године. 
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Завод из члана 48а преузима послове Јавног предузећа за управљање 
нуклеарним објектима у Републици Србији, све запослене и постављена лица, 
права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архивску грађу и 
регистратурски материјал коме није истекао рок чувања, са стањем на дан 31. 
децембар 2012. године. 

Члан 17. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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