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Најчешћа питања и одговори – Инспекција за заштиту животне средине 
 
Заштита од нејонизујућих зрачења 

Најчешћа питања и одговори из области заштите од нејонизујућих зрачења 

• Којим прописима је уређена заштита од нејонизујућих зрачења 
(електомагнетних поља)? 

Усвајањем Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09) и 
одговарајућих подзаконских аката објављених у Службеном гласнику РС, бр. 104/09, 
Република Србија је по први пут уредила услове и мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора 
нејонизујућих зрачења. Заштита од професионалног излагања изворима нејонизујућих 
зрачења није предмет овог закона. 

Чланом 2. став 1. тачка 2) Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, прописано је, да 
извор нејонизујућих зрачења јесте уређај, инсталација или објекат који емитује или може 
да емитује нејонизујуће зрачење. Граница излагања нејонизујућим зрачењима је 
максимално дозвољена вредност интензитета поља у животној средини, која је одређена 
стандардом или другим прописом, и ова граница се не односи на пацијенте у здравственим 
установама на којима се примењује контролисана медицинска терапија, или дијагностички 
поступак, а зона опасног зрачења је простор око извора нејонизујућих зрачења у коме 
интензитет нејонизујућих зрачења прелази прописану границу, у складу са чланом 2. став 1. 
тачка 5) и 6) Закона о заштити од нејонизујућих зрачења. 

• Границе излагања нејонизујућим зрачењима? 

На основу члана 3. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС”, бр. 
104/09), изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса сматрају се извори 
електромагнетног зрачења који могу да буду штетни по здравље људи, а одређени су као 
стационарни и мобилни извори чије електромагнетно поље у зони повећане осетљивости, 
достиже најмање 10% износа референтне, граничне вредности прописане за ту 
фреквенцију. Зоне повећане осетљивости јесу: подручја стамбених зона у којима се особе 
могу задржавати и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске установе, породилишта, 
болнице, туристички објекти, те дечја игралишта; површине неизграђених парцела 
намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене, у складу са препорукама 
Светске здравствене организације, сагласно одредби члана 2. став 1. тачка 5) Правилника о 
изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду 
њиховог испитивања. 

Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС”, бр. 
104/09), прописане су границе излагања нејонизујућим зрачењима, односно базична 
ограничења и референтни гранични нивои излагања становништва електричним, 
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магнетским и електромагнетским пољима различитих фреквенција,  на основу препорука 
Савета Европе од 12. јула 1999. број 1999/519/ЕС и Међународне комисије за заштиту од 
нејонизујућих зрачења (ICNIRP). Одредбе овог правилника односе сe на зоне повећане 
осетљивости изван контролисаних (надзираних) области, осим на зрачење уређаја који су 
намењени терапији или лечењу у здравству, или зрачење радарских и примопредајних 
система за одбрамбене потребе, за заштиту, спасавање или пружање помоћи. 

Контролисана (надзирана) зона је ограђени или обележени простор око извора 
нејонизујућег зрачења који је доступан само запосленим лицима, или лицима која 
надгледају његово коришћење, или радна средина у складу са чланом 2. став 1. тачка 8) 
Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима. Чланом 5. Правилника о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима, прописано је да референтни гранични нивои 
јесу нивои излагања становништва електричним, магнетским и електромагнетским пољима 
који служе за практичну процену изложености, како би се одредило да ли постоји 
вероватноћа да базична ограничења буду прекорачена, при чему се референтни гранични 
нивои прописани у Табели 2. предметног правилника односе на ефективне вредности (rms) 
за различита фреквентна подручја. Примена мерљивог референтног граничног нивоа 
осигурава поштовање релевантног базичног ограничења. Референтни гранични нивои 
прописани у Табели 2. Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима су 
строжији од препорука Савета Европе од 12. јула 1999. број 1999/519/ЕС и Међународне 
комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) уз иста базична ограничења. 

На основу Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима, референтни 
гранични нивои за фреквенцију од 400-2000 MHz износе: јачина електричног поља Е (V/m) = 
0,55 f1/2 ; јачина магнетнског поља H (А/m) = 0,00148 f1/2; густина магнетског флукса B (µТ) 
=0,00184 f1/2 и густина снаге (еквивалентног равног таласа) Sеkv (W/m2) = f/1250, док за 
фреквенцију од 2-10 GHz референтни гранични нивои износе: јачина електричног поља Е = 
24,4 V/m; јачина магнетнског поља H = 0,064 А/m; густина магнетског флукса B = 0,08 µТ и 
густина снаге (еквивалентног равног таласа) Sеkv = 1,6 W/m2. На основу прописаних услова, 
за базне радио станице мобилне телефоније референтни гранични ниво за јачину 
електричног поља за фреквентни опсег GSM900 износи Е = 16,8 V/m, за фреквентни опсег 
GSM 1800 износи Е = 23,3 V/m, за фреквентни опсег UMTS износи Е = 24,4 V/m, док за 
фреквентни опсег базних радио станица фиксне телефоније (CDMA) износи Е = 11,2 V/m. 

Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима, за фреквенцију од  50 Hz, 
прописани су следећи референтни гранични нивои: јачина електричног поља Е = 2 kV/m, 
јачина магнетског поља H = 32 А/m и густина магнетског флукса B = 40 µТ, док је базично 
ограничење за густину струје J = 2 mA/m2. 

• Шта су зоне повећане осетљивости? 

Зоне повећане осетљивости су дефинисане чланом 2. ставом 1. тачком 5) Правилника о 
изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду 
њиховог испитивања као: „зоне повећане осетљивости јесу: подручја стамбених зона у 



Преузето са сајта 
Министарства пољопривреде и заштите живоне средине 
Сектор инспекције за заштиту животне средине 
(http://www.eko.minpolj.gov.rs/informacije/najcesca-pitanja-i-odgovori-inspekcija/ )

 

 3

којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске установе, 
породилишта, болнице, туристички објекти, те дечја игралишта; површине неизграђених 
парцела намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене, у складу са 
препорукама Светске здравствене организације”. 

Прописи о заштити становништва у подручју повећане осетљивости не односе се на објекте 
који су накнадно изграђени унутар далеководних коридора у складу са чланом 12. став 3. 
Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, 
начину и периоду њиховог испитивања. 

• Шта су извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса? 

На основу члана 4. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања, извори нејонизујућих зрачења од 
посебног интереса су: 

• нови извори електромагнетског поља чија изградња, односно постављање и употреба 
се планирају; 

• затечени извори електромагнетског поља за које је издата употребна дозвола за рад 
у складу са прописима који су важили пре ступања на снагу овог правилника, као и 
извори који се користе без употребне дозволе за рад; 

• реконструисани извори настали након реконструкције којом су битно измењене 
основне техничке карактеристике, начин употребе или рада, снага или смештај 
извора, што има за последицу промену нивоа или врсте електромагнетског поља 
извора. 

Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса у зависности од техничких и других 
карактеристика које се односе на конструкцију и рад тих извора, могу бити стационарни и 
мобилни. Стационарни извори јесу извори електромагнетског поља који имају одређено 
стално место рада и јесу: 

• извори нискофреквентног електромагнетског поља (у даљем тексту: нискофре-
квентни извори) као што су: трансформаторске станице, постројење електричне 
вуче, затим уређај или објекти чије статичко магнетско поље може да пређе 
референтни гранични ниво (као нпр. уређај за магнетско-резонантну томографију 
или спектроскопију, постројење за производњу алуминијума, електролизу или 
галванизацију и сл.), или било који други уређај, или објекат који ствара 
електромагнетско поље фреквенције до укључиво 10 kHz, при чему је називни радни 
напон већи од 35 kV; 

• електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за пренос или 
дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, с тим што се 
електроенергетски водови, као поједини изводи из напојне трафостанице целом 
дужином, све до краја свог напонског нивоа, сматрају као јединствени извори 
електромагнетског поља; 
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• извори високофреквентног електромагнетског поља (у даљем тексту: високофре-
квентни извор), односно уређај или објекат који ствара електромагнетско поље 
фреквенције од 10 kHz до укључиво 300 GHz. 

Високофреквентним извором не сматра се уређај предвиђен за усмерену непокретну 
микроталасну везу, сателитску везу  као и све непокретне радио станице ефективне 
изражене снаге мање од 10 W, и непокретне аматерске радио станице ефективне изражене 
снаге мање од 100 W. Стационарним изворима не сматрају се уграђени кућни апарати (као 
што је нпр. микроталасна пећ и сл.). 

Мобилни извори електромагнетског зрачења јесу: 

• извори електромагнетског поља који немају одређено стално место рада; 
• извори који се не задржавају у временски ограниченом року на једној локацији; 
• извори који су такве конструкције да нису везани за подлогу или објекат; 
• извори који се могу премештати са једне локације на другу локацију; и 
• базне станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за време 

појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости. 

На основу члана 6. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања поступак припреме за изградњу, 
постављање и употребу нових извора нејонизујућих зрачења, односно реконструкција 
постојећих извора нејонизујућих зрачења, врши се уз: прибављање услова и мера заштите 
животне средине које издаје надлежни орган у складу са прописима којима се уређује 
заштита животне средине и процену утицаја на животну средину у поступку који спроводи 
надлежни орган пре издавања одобрења за њихову изградњу, односно постављање и 
употребу у складу са прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину. У 
поступку издавања услова и мера заштите животне средине, односно  одлучивања о потреби 
процене утицаја на животну средину корисник извора нејонизујућег зрачења од посебног 
интереса подноси надлежном органу стручну оцену оптерећења животне средине као доказ 
да тај извор неће својим радом довести до прекорачења прописаних граничних вредности. 
Стручну оцену даје организација овлашћена за систематско испитивање нивоа нејонизујућег 
зрачења у животној средини, при чему узима у обзир постојеће оптерећење које се 
утврђује  мерењем и оптерећење које нови или реконструисани извор уноси у животну 
средину. Чланом 7. предметног Правилника је прописано да при прибављању употребне 
дозволе корисник подноси надлежном органу пријавни лист са подацима о извору и 
кориснику, као и документацију из члана 6. овог правилника. Након изградње, односно 
постављања објекта који садржи извор нејонизујућег зрачења, а пре издавања дозволе за 
почетак рада или употребне дозволе врши се прво испитивање, односно мерење нивоа 
електромагнетног поља у околини извора. За потребе првог испитивања корисник може 
извор електромагнетног поља пустити у пробни рад у периоду не дужем од 30 дана или за 
телекомуникационе објекте може мерења извршити у оквиру техничког прегледа. Орган 
надлежан за обављање техничког прегледа, односно за издавање дозволе за почетак рада 
или употребне дозволе за објекат који садржи извор нејонизујућег зрачења од посебног 
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интереса, може пустити у рад тај извор ако је мерењем утврђено да ниво електромагнетног 
поља не прекорачује прописане граничне вредности и да изграђени, односно постављени 
објекат неће својим радом угрожавати животну средину. 

• Кo врши испитивање нивоа нејонизујућих зрачења? 

Испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној 
средини, као и систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења може да врши само 
привредно друштво, предузеће и друго правно лице, ако испуњава услове у погледу 
кадрова, опреме и простора, у складу Правилником о условима које морају да испуњавају 
правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као 
и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС”, 
бр. 104/09) и Правилником о условима које морају да испуњавају правна лица која врше 
послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у 
животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09), што се утврђује решењем у складу 
са чланом 5. и 10. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења. Један од прописаних услова 
за вршење испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у 
животној средини, као и систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења, да је 
привредно друштво, предузеће и друго правно лице акредитовано код надлежног 
акредитационог тела, што се доказује на основу додељеног акта о акредитацији којим 
овлашћено акредитационо тело утврђује компетентност организације да обавља послове из 
обима акредитације у складу са Стандардом SCS ISO/IEC 17 025 : 2006. 

Од стране министарства, за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења 
у животној средини, овлашћено је 10 (десет) правних лица као и 10 (десет) правних лица за 
послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у 
животној средини. 

• Како се врши овлашћивање за обављање стручних послова у области заштите 
од нејонизујућих зрачења? 

Привредно друштво, предузеће и друго правно лице може да врши систематско испитивање 
нивоа нејонизујућих зрачења или испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса у животној средини, ако испуњава услове у погледу кадрова, опреме 
и простора, у складу Правилником о условима које морају да испуњавају правна лица која 
врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе  
систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09) и 
Правилником о условима које морају да испуњавају правна која врше послове испитивања 
нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини 
(„Службени гласник РС”, бр. 104/09), што се утврђује решењем на основу поднетог захтева 
сагласно одредби члана  5. и 10. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења. 
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Захтеви који се подносе Министарству пољопривреде и заштите животне средине, решавају 
се у оквиру Сектора за планирање и управљање у животној средини, Одсека за заштиту од 
буке, вибрација и нејонизујућих зрачења. 

• Систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини? 

Чланом 5. став 1. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, прописано је, да ради 
откривања присуства, утврђивања опасности, обавештавања и предузимања мера заштите 
од нејонизујућих зрачења, врши се систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у 
животној средини, док је чланом 5. став 2. и 3. прописано да Влада доноси Програм 
систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од две 
године, који припрема министарство надлежно за послове заштите од нејонизујућих 
зрачења у сарадњи са органом аутономне покрајине надлежним за послове заштите животне 
средине. 

У Републици Србији је по први пут реализован Програма систематског испитивања нивоа 
нејонизујућих зрачења у животној средини за 2011. годину сагласно Уредби о утврђивању 
Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за 
период од 2011. до 2012. године („Службени гласник РС”, бр. 102/10). Овлашћена правна 
лица за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини 
изабрана на тендеру, извршила су мерења на 149 локација на територији Републике Србије 
у зонама повећане осетљивости нискофреквентног подручја (трансформаторске станице и 
надземни електроенергетски водови за пренос или дистрибуцију електричне енергије – 79 
локација) и високофреквентног подручја (базне станице мобилне телефоније и 
телекомуникациони предајници радиорелејних система – 70 локација). 

Извештај о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за 
2011. годину доступан je свим заинтересованим стрaнама на сајту www.sepa.gov.rs Агенцијe 
за заштиту животне средине. 

• Шта је неопходно за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса? 

Чланом 6. став 1. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, прописано је да привредна 
друштва, предузећа, друга правна лица и предузетници могу користити изворе 
нејонизујућих зрачења од посебног интереса, ако испуњавају следеће услове: 

• да за те изворе нејонизујућих зрачења имају процену утицаја на животну средину, у 
складу са законом; 

• да ниво излагања становништва не прелази прописане границе. 

Испуњеност прописаних услова утврђује решењем министар, а за територију аутономне 
покрајине надлежни орган аутономне покрајине у склaду са чланом 6. став 2. Закона о 
заштити од нејонизујућих зрачења. Чланом 6. став 5. предметног Закона прописано је да 
привредна друштва, предузећа, друга правна лица и предузетници не могу отпочети 
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коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса пре него што добију акт о 
испуњености услова за њихово коришћење. 

Одредбе члана 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења не односе се на изворе 
нејонизујућих зрачења од посебног интереса који се региструју код министарства 
надлежног за послове одбране и министарства надлежног за унутрашње послове, у складу 
са чланом 7. став 1. предметног Закона. 

Захтеви за коришћење извора нејонизујућих зрачења који се подносе Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине, решвају се у оквиру Сектора за планирање и 
управљање у животној средини, Одсека за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих 
зрачења. 

• Прописи из области заштите животне средине који се примењују на изворе 
нејонизујућих зрачења? 

За изградњу, постављање и употребу нових извора нејонизујућих зрачења, односно 
реконструкцију постојећих извора нејонизујућих зрачења, са становишта заштите животне 
средине, корисник истих је дужан да осим одредби прописаних Законом о заштити од 
нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09) са пратећим подзаконским 
актима, примени и одредбе Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09). Одредбама Закона о заштити животне средине, Закона о 
процени утицаја на животну средину и Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, 
органима аутономне покрајине и органима локалне самоуправе поверено је спровођење 
прописаних одредби из области заштите животне средине и заштите од нејонизујућих 
зрачења. 

• Други прописи који се примењују на изворе нејонизујућих зрачења? 

Осим прописа из области заштите животне средине и заштите од нејонизујућих зрачења, на 
изворе нејонизујућих зрачења примењују се и одредбе прописане: 

• Законом о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12) 
који спроводи Министартсво рударства и енергетике. 

• Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10 и 62/14) 
који спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Регулаторна 
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ); 

• Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – 
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука 
УС и 98/2013 – одлука УС), за чије спровођење је надлежно Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

• Ко је надлежан за вршење инспекцијског надзора у области заштите од 
нејонизујућих зрачења? 
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На основу члана 14. став 1, 2, 3. и 4. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, надзор 
над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши 
Mинистарство. Инспекцијски надзор врши министарство преко инспектора за заштиту 
животне средине у оквиру делокруга утврђеног овим законом. Аутономној покрајини 
поверава се вршење инспекцијског надзора над изворима нејонизујућих зрачења на 
територији аутономне покрајине, у складу са овим законом. Јединици локалне самоуправе 
поверава се вршење инспекцијског надзора над изворима нејонизујућих зрачења за које 
одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

• Надлежности осталих инспекција? 

У случају да се периодичним испитивањем, систематским испитивањем или мерењем 
извршеним по налогу надлежног инспектора за заштиту животне средине, утврди да је у 
околини једног или више извора измерен ниво електромагнетног поља изнад прописаних 
граничних вредности, надлежни орган може кориснику наложити ограничење у погледу 
употребе, реконструкцију или затварање објекта до задовољавања прописаних граничних 
вредности. Спровођење прописаних мера укључујући и забрану коришћења извора 
нејонизујућег зрачења од посебног интереса наређује се од стране надлежног инспектора за 
заштиту животне средине. Извори високофреквентног електромагнетског поља (базне радио 
станица мобилне и фиксне телефоније и телекомуникациони предајници радиорелејних 
система) су истовремено и електронска комуникациона опрема и објекат, а у случају извора 
нискофреквентног електромагнетског поља (трансформаторске станице и 
електроенергетски водови), у питању су и енергетски објекти. Одређивање забране рада, 
печаћења и одузимање електронске комуникационе опреме, или дела опреме ако се утврди 
да рад електронске комуникационе опреме угрожава животну средину, у надлежности је 
инспекције електронских комуникација у складу са Законом о електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС”, бр. 44/10), док елекроенергетска инспекција спроводи одредбе 
Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12) везано за 
могуће угрожавање животне средине од коришћења трансформаторских станица и 
електроенергетских водова. Уклањање објекта у надлежности је грађевинске инспекције у 
складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – 
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 
98/2013 – одлука УС). 

• Питања везано за здравље становништва? 

Питања која се односе на утврђивање и праћење могућег утицаја нејонизујућих зрачења на 
здравствено стање становништва нису у надлежности Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине, већ Министарства здравља. 

• Шта је базна радио станица? 

Базну радио станицу мобилних и фиксних бежичних комуникација чине примопредајни 
уређаји и одговарајућа електронско комуникациона опрема, која служи за повезивање 
радио базне станице са осталим деловима мобилне електронско комуникационе мреже. 
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Базна радио станица мобилних и фиксних бежичних комуникација може истовремено бити 
функционална у следећим мобилним и фиксним бежичним електронско комуникационим 
мрежама (или три дела јединствене мреже) који се, поред технолошког нивоа и могућности 
преноса говора, података или слике, разликују и по фреквенцијским опсезима које користе, 
са реалним продором ка 4G и напреднијим технологијама, чији се развој може само 
слутити. 

• CDMA (Code Division Multiple Access) 
• UMTS (Universal Mobile Telecommunications System – познат и као 3G, око 2100 MHz) 
• GSM 1800 
• GSM (Global System for Mobile 900) 

• Кoјим законом је прописано постављање базних радио станица? 

Постављање телекомуникационих објеката мобилне и фиксне телефоније (базне радио 
станице) прописано је одредбама неколико закона, и то: Законом о електронским 
комуникацијама, Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине, 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, Законом о процени утицаја на 
животну средину и Законом о заштити од нејонизујућих зрачења. 

• Који је рок за усаглашавање са одредбама Законом о заштити од нејонизујућих 
зрачења? 

Правна лица и предузетници дужни су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона 
у року од три године од дана ступања на снагу овог закона. 

• Где се могу добити ближе информације из области заштите од нејонизујућих 
зрачења? 

Министарство пољопривреде и заштите живоне средине 
Сектор инспекције за заштиту животне средине 

Одељење за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 
Др Ивана Рибара 91, Нови Београд 

Тел: +381 11 2287 553 
Факс: +381 11 2287 691 

http:// www.eko.minpolj.gov.rs 

 


