ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД
ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И О РАДИЈАЦИОНОЈ СИГУРНОСТИ

Члан 1.
У Закону о заштити од јонизујућих зрачења и о радијационој сигурности ( “Службени
гласник Републике Српске”, број 52/01), испред члана 1. додаје се поднаслов “ЦИЉ”.
Члан 2.
У члану 1. иза ријечи “средина” додају се ријечи “укључујући и будуће генерације”.
Члан 3.
Испред члана 2. додаје се поднаслов “ДЕФИНИЦИЈЕ”.
Члан 4.
У члану 2. тачка 1. иза ријечи “материју” ставља се тачка, а остатак реченице брише се.
Код тачке 4. иза ријечи “зрачења” ставља се тачка, а ријечи “идр” бришу се.
Код тачке 18. посљедња ријеч “доза” замјењује се ријечју “граница”. У истом члану
послије тачке 18. додаје се нова тачка 19. која гласи: “радијациони акцидент је нежељени
догађај, који укључује грешку у руковању, неисправност опреме или друге незгоде чије
посљедице или могуће посљедице које нису занемарљиве са гледишта заштите од
зрачења и сигурности”.
У члану 2. тачке 19. и 20. постају тачке 20. и 21.
Члан 5.
Испред члана 3. додаје се поднаслов “ИСКЉУЧЕЊА”.
Члан 6.
Испред члана 4. додаје се поднаслов “ИЗУЗЕЋА”.
Члан 7.
У члану 4. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“Обављање дјелатности извори зрачења у оквиру обављања дјелатности могу бити
изузети од одредби овог закона, укључујући нотификацију или лиценцирање, а ако
задовољавају прописане критеријуме за изузеће или нивое изузећа”.
Члан 8.
Испред члана 5. додаје се поднаслов “ОДГОВОРНОСТ”.
Члан 9.
Испред члана 6. додаје се поднаслов “РЕГУЛАТОРНИ АУТОРИТЕТ”.

Члан 10.
У члану 6. став 1. мијења се и гласи:
“Све активности које се односе на дјелатности са изворима јонизујућих зрачења предмет
су управног надзора Одсјека за заштиту од зрачења у Министарству здравља и социјалне
заштите Републике Српске (у даљем тексту: Одсјек за заштиту од зрачења у
Министарству)”.
У истом члану став 2. брише се.
Члан 11.
Испред члана 8. додаје се поднаслов “ЛИЦЕНЦИРАЊЕ”.
Члан 12.
У члану 8. ријечи “Републичког Министарства здравља и социјалне заштите (у даљем
тексту: Министарство)” замјењују се ријечима “Одсјека за заштиту од зрачења у
Министарству”.
Члан 13.
У чл. 9., 13., 14., 19., 23., 25., 27., 30., 38., 43., 46. и 47. ријеч “Министарство” замјењује се
ријечима “Одсјек за заштиту од зрачења у Министарству”.
Члан 14.
У члану 11. тачка 1. ријечи “радијационе штетности” замјењују се ријечима “укупне
штете која укључује и радијациону штетност”.
Члан 15.
У члану 14. став 1. тачка 5. мијења се и гласи: “да обезбједе коришћење радиоактивног
материјала, рендген - апарата и других уређаја који производе јонизујућа зрачења, у
складу са прописаним условима за њихов промет и коришћење”.
Члан 16.
Испред члана 15. додаје се поднаслов “ОДГОВОРНО
Члан 17.
У члану 16. став 1. испред ријечи “објект” додаје се ријеч “радијациони”.
Члан 18.
У поднаслову члана 32. ријечи “радијационог акцидента” замјењују се ријечима
“ванредног догађаја”.

Члан 19.
Испред члана 33., а иза наслова и поднаслова: III - НАДЗОР И ОВЛАШЋЕЊА, ОДСЈЕК
ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗРАЧЕЊА додаје се поднаслов “Комисија за заштиту од зрачења”.
Члан 20.
У члану 35. алинеја 3., 4. и 5. иза ријечи “издаје” додају се ријечи “продужава и одузима”.
У истом члану у алинеји 7. иза ријечи “планове за” изоставити ријечи “редовно и”.
Члан 21.
У члану 41. ријечи “члана 35.” замјењују се ријечима “члана 36. и члана 38.”.
Члан 22.
Испред члана 42. додаје се поднаслов “Правилници”.
Члан 23.
У члану 47. став 1. тачка 10. ријечи “члан 35.” замјењују се ријечима “члан 38.”.
Члан 24.
У члану 48. став 1. ријечи “члан 19.” замјењују се ријечима “члан 20.”.
Члан 25.
Из члана 50. додаје се нови члан 51. који гласи:
“Члан 51.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити од јонизујућих
зрачења и о нуклеарној сигурности (“Службени лист СФРЈ”, број 53/91)”.
Члан 26.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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