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ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI
Članak 1.
(1) U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13.) u članku
4. značenje izraza „izloženi radnik“ mijenja se i glasi:
„izloženi radnik jest osoba za koju postoji vjerojatnost da tijekom obavljanja djelatnosti s
izvorima ionizirajućeg zračenja ili nuklearne djelatnosti bude ozračena iznad granica
ozračenja propisanih za pojedinog stanovnika“
(2) Iza izraza „područje izloženosti“ dodaju se izrazi „područje nadgledanja“ i „područje
posebnog nadgledanja“ koji glase:
„područje nadgledanja jest dio područja izloženosti koje se nadzire radi zaštite od
ionizirajućeg zračenja
područje posebnog nadgledanja jest dio područja izloženosti u kojem se primjenjuju posebna
pravila zaštite od ionizirajućeg zračenja ili sprečavanja širenja radioaktivnog onečišćenja, a
kojem je pristup kontroliran i/ili ograničen“.
Članak 2.
(1) U članku 7. stavku 2. dodaje se nova točka 12. koja glasi:
„12. organizira dopunsko stručno obrazovanje te obnovu znanja o primjeni mjera radiološke
sigurnosti.“
(2) Dosadašnje točke 12. – 23. postaju točke 13. – 24.
Članak 3.
(1) U članku 28. stavku 1. riječ „sustavno“ briše se.
(2) U stavku 2. iza riječi „Način,“ dodaju se riječi „obveza i uvjeti provedbe te“.
Članak 4.
(1) U članku 29. stavak 1. i stavak 3. briše se.
(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1., a stavak 4. postaje stavak 2.
Članak 5.
(1) U članku 35. riječi „i uređaje za mjerenje osobnoga ozračenja“ brišu se, a prije točke
dodaju se riječi „, a osobne dozimetre na način i u trajanju kako će biti propisano pravilnikom
iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona“.
(2) Ispred riječi „zaštitnu opremu“ dodaje se riječ „propisanu“.
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Članak 6.
(1) U članku 47. stavak 5. briše se.
(2) U stavku 6., koji postaje stavak 5., riječi „i uvjeti iz stavka 5. ovoga članka“ brišu se.
Članak 7.
U članku 52. stavku 1. riječ „odlaganja“ briše se.
Članak 8.
U članku 77. stavku 1. iza riječi „prirodnih“ dodaje se zarez, a riječi „i tehničkih znanosti“
zamijenjuju se riječima „tehničkih i biotehničkih znanosti te iz područja biomedicine i
zdravstva“.
Članak 9.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
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