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АМАНДМАНИ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 
 
 

АМАНДМАН I 
 

У члану 1. Предлога закона после речи: "зрачења", додају се речи: 
"природних извора и вештачких извора", а речи: "извора нејонизујућих 
зрачења", бришу се. 

 
 Образложење: 

 Извори нејонизујућих зрачења могу бити природни и вештачки. 
Најзначајнији природни извор комплетног спектра електромагнетног зрачења 
(па самим тим и нејонизујућег) је Сунце, те је битно и мерење интензитета 

дозрачног спектра соларног (прородног) нејонизујућег зрачења, његово 
систематско праћење и давање препорука становништву у циљу заштите 

здравља. 
 

 
  АМАНДМАН II 

 

Члан 2. став 1. тачка 1. Предлога закона мења се и гласи: 
 

"1) нејонизујућа зрачења јесу електромагнетна поља која имају 
енергију фотона мању од 12,4 еВ. Она обухватају: ултраљубичасто 
(ултравиолетно) зрачење (таласне дужине 100-400нм), видљиво зрачење 

(таласне дужине 400-780 нм), инфрацрвено зрачење (таласне дужине 780нм-
1мм), радио-фреквентно зрачење (фреквенције 10кХз-300ГХз) и 

електромагнетна поља ниских фреквенција (фреквенције веће од 0 Хз и 
мање од 10 кХз). Нејонизујућа зрачења обухватају и механичке таласе 
фреквенција већих од 20 кХз (ултразвук). 

 
Образложење: 

 Речи: "ултраљубичасто" и "ултравиолетно" имају исто значење, па 
стога не може стајати везник "или" између њих, него се евентуално може 
ставити једна од тих речи у заграду. 

Термин радио-фреквенцијско зрачење треба заменити термином радио-
фреквентно зрачење.  

 Доња граница електромагнетних поља ниских фреквенција је 
прецизније дефинисана. 
 Ласерско зрачење је већ садржано у наведеним врстама зрачења. 

Ласер је само једна врста извора зрачења, а овај члан се не бави изворима. 
Ултразвук није електромагнетно зрачење. 

 
 АМАНДМАН III 

 

У члану 2. став 1. тачки 2. Предлога закона речи: "уређај, 
инсталација или објекат" замењују се речима: "сваки природни или вештачки 

извор".   
 
 

Образложење:  
 Извори нејонизујућих зрачења могу да буду природни и вештачки. 

Природни извор нејонизујућих зрачења је Сунце, а вештачки извори 



нејонизујућих зрачења су уређаји, инсталације и објекти, који емитују или 

могу да емитују нејонизујуће зрачење. 
 

 
АМАНДМАН IV 

 
У члану 2. став 1. тачки 3. Предлога закона реч: "људи", брише се.  
 

Образложење: 
Извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса је извор који није 

опасан само по здравље људи. 
 
 

АМАНДМАН V 
 

У члану 2. став 1. тачка 7. Предлога закона мења се и гласи: 
 
"7) животна средина представља јединство укупне биолошке разноврсности, 

неживе природе, свих видова енергије и људским радом створених 
вредности;" 

 
Образложење: 

 Дефиниција дата у Предлогу закона није довољно прецизна. 

 
 

АМАНДМАН VI 
 

У члану 5. став 3. Предлога закона на крају реченице тачка се 

замењује запетом и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, 
надлежни орган аутономне покрајине." 

 
Образложење:  
Чланом 29. ставом 1. тачка 5. Закона о утврђивању одређених 

надлежности аутономне покрајине ("Службени гласник РС", бр. 6/02), 
прописано је да аутономна покрајина, преко својих органа, обезбеђује 

праћење стања чинилаца животне средине, што обухвата и праћење УВ 
зрачења и температурских коефицијената. Предложеним амандманом врши 

се усаглашавање са пренетим надлежностима на органе аутономне покрајине 
наведеним законом, у овој области. 

 

 
АМАНДМАН VII 

 
У члану 5. став 4. Предлога закона после речи: "Министар" ставља 

се запета и додају се речи: "уз претходно прибављено мишљење надлежног 

органа аутономне покрајине,".  
 

Образложење:  
 Образложење за овај амандман исто је као за амандман VI. 

 

 
 

 АМАНДМАН VIII 
 



У члану 5. став 5. Предлога закона после заграде ставља се зарез и 

додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, надлежном органу 
аутономне покрајине,". 

 
Образложење:   

 Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 
 
 

 
АМАНДМАН IX 

 
У члану 6. став 2. Предлога закона на крају реченице тачка се 

замењује запетом и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, 

надлежни орган аутономне покрајине, " 
 

Образложење:  
Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 

 

 
 

АМАНДМАН X 
 

У члану 7. став 1. Предлога закона после речи: "Министар" ставља 

се запета и додају се речи: "уз претходно прибављено мишљење надлежног 
органа аутономне покрајине,"  

   
Образложење:  
Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 

 
 

АМАНДМАН XI 
 

У члану 8. став 3. Предлога закона после речи: "Министар" ставља 

се запета и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, надлежни 
орган аутономне покрајине". 

 
Образложење:  

Образложење за овај амандма 
н исто је као и за амандман VI. 
 

 
АМАНДМАН XII 

 
 У члану 10. став 1. Предлога закона речи: "не може" замењују се 
речима: "не сме", а после речи: "зрачењу" додају се речи: "пореклом из 

вештачких извора,". 
 

Образложење:  
За природни извор можемо да предложимо мере заштите, али не 

можемо да га искључимо из "употребе". 

 
 

 
АМАНДМАН XIII 

 



У члану 11. став 2. Предлога закона на крају реченице тачка се 

замењује запетом и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, 
надлежни орган аутономне покрајине." 

 
Образложење:  

Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 
 

 

АМАНДМАН XIV 
 

У члану 11. став 3. Предлога закона после речи: "Министар" ставља 
се запета и додају се речи: "уз претходно прибављено мишљење надлежног 
органа аутономне покрајине".  

 
Образложење:  

Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 
 
 

АМАНДМАН XV 
 

У члану 13. став 1. Предлога закона после речи: "Министарство" 
ставља се запета и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, 
надлежни орган аутономне покрајине". 

  
Образложење:  

Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 
 
 

АМАНДМАН XVI 
 

У члану 14. став 1. Предлога закона после речи: "Министарства" 
ставља се запета и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, 
надлежног органа аутономне покрајине". 

 
Образложење:  

Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 
 

 
АМАНДМАН XVII 

 

У члану 14. став 3. Предлога закона на крају реченице тачка се 
замењује запетом и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, 

надлежни орган аутономне покрајине". 
 

Образложење:  

Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 
 

 
 АМАНДМАН XVIII 

 

 У члану 16. став 1. Предлога закона после речи: "Влада Републике 
Србије" ставља се запета и додају се речи: "а за територију аутономне 

покрајине, Извршно веће аутономне покрајине". 
 

Образложење:  



 За територију аутономне покрајине, Извршно веће треба да доноси 

Програм заштите животне средине који би био у сагласности са Програмом 
који доноси Влада Републике Србије. 

 
АМАНДМАН XIX 

 
 У члану 17. став 1. Предлога закона на крају реченице тачка 

се замењује запетом и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, 

надлежни орган аутономне покрајине." 
 

Образложење:  
Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 

 

 
АМАНДМАН XX 

 
У члану 17. став 2. Предлога закона после речи: "Министарство" 

ставља се запета и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, 

надлежни орган аутономне покрајине,"  
 

Образложење:  
Чланом 29. ставом 1. тачка 9. Закона о утврђивању одређених 

надлежности аутономне покрајине, послови инспекцијског надзора су 

поверени надлежним органима аутономне покрајине, те и ове одредбе које се 
односе на надзор треба ускладити са наведеним законом. 

 
 

АМАНДМАН XXI 

 
У члану 17. став 2. Предлога закона реч: "републичког", брише се. 

У члану 17. став 3. Предлога закона реч: "републички", брише се. 
 
Образложење:  

 Законом о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине 
послови инспекцијског надзора су поверени покрајинским инспекторима, те 

је неопходно изоставити реч: "републички". 
 

 
АМАНДМАН XXII 

 

У члану 17. став 3. тачки 6) Предлога закона после речи: 
"Министарство" ставља се запета и додају се речи: "а за територију 

аутономне покрајине, надлежни орган аутономне покрајине,". 
 
Образложење:  

Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 
 

 
АМАНДМАН XXIII 

 

 У члану 18. став 1. Предлога закона реч: "републички", брише се. 
 

Образложење:  
Образложење за овај амандман исто је као и за амандман XXI. 
 



 

        АМАНДМАН XXIV 
 

 У члану 19. став 1. Предлога закона реч: "републичког", брише се, 
док се иза речи: "инспектора за заштиту животне средине" додају речи: "од 

нејонизујућих зрачења".  
 

Образложење:  

Образложење за овај амандман исто је као и за амандман XXI. 
 

  
АМАНДМАН XXV 

 

 У члану 20. став 1. Предлога закона реч: "републички", брише се. 
 

Образложење:  
Образложење за овај амандман исто је као и за амандман XXI. 
 

 
АМАНДМАН XXVI 

 
У члану 20. став 2. Предлога закона после речи: "Министар" ставља 

се запета и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, надлежни 

орган аутономне покрајине,". 
 

Образложење:  
Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 
 

 
АМАНДМАН XXVII 

 
У члану 21. став 1. тачки 5. Предлога закона после речи: 

"Министарство" ставља се запета и додају се речи: "а за територију 

аутономне покрајине, надлежни орган аутономне покрајине". 
  

Образложење:  
Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 

 
 

АМАНДМАН XXVIII 

 
У члану 22. став 1. тачки 4. Предлога закона после речи: 

"Министарству" ставља се запета и додају се речи: "а за територију 
аутономне покрајине, надлежном органу аутономне покрајине". 

 

Образложење:  
Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI. 

 
 
 

 
 

 
АМАНДМАН XXIX 

 



У члану 23. став 1. тачка 6. Предлога закона после речи: 

"Министарство" ставља се запета и додају се речи: "а за територију 
аутономне покрајине, надлежни орган аутономне покрајине". 

 
Образложење:  

Образложење за овај амандман исто је као и за амандман VI.  

 


