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1. Утврђивање статуса субјекта
1. Да ли је за радио-станицу прибављено решење надлежног органа о
одобрењу извођења радова(*)

Да

Не

2. Да ли је за радио-станицу прибављена одлука надлежног органа којом
се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину,
односно одлука надлежног органа о давању сагласности на студију о
процени утицаја на животну средину(*)

Да

Не

3. Да ли је за радио опрему и телекомуникациону терминалну опрему
(РиТТ) прибављена Потврда о усаглашености издата од стране
именованог тела(*)

Да

Не

(*)Надзирани

субјекат код кога су одговори на ова питања негативни, сматра се нерегистрованим
субјектом и надзор над њим се врши у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском
надзору. То су субјекти који нису евидентирани у одговарајућем посебном регистру или немају други
одговарајући вид јавне сагласности за обављање делатности или вршење активности (дозвола,
одобрење, решење, мишљење, уверење, лиценца, сертификат и др.) и над њима се не примењује
бодовање у контролној листи. У том случају, инспектор доноси решење којим се овом субјекту
налаже упис у основни регистар, упис у посебни регистар или евиденцију, прибављање јавне
сагласности (дозвола, одобрење, решење и др.) или пријаве надлежном органу или организацији.

2. Коришћење радио-фреквенцијског спектра

Није усклађено Не

Да-5

Не-0

5. Предајник се налази на локацији предвиђеном дозволом

Да-5

Не-0
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Није применљиво

Усклађено –
Да

4. Радио-станица ради у фреквентном опсегу предвиђеном
дозволом

Опис контроле и смернице

Број бодова

Провера усклађености
(оверите одговарајуће
поље)

6. Вредност снаге је у складу са дозволом

Да-5

Не-0

7. Антенски систем је у складу са дозволом

Да-5

Не-0

8. Извршен је технички преглед радио-станице

Да-5

Не-0

9. Да ли је у последњих годину дана рађена процена
утицаја на рад других радио-комуникацијских система

Да-5

Не-0

Да-5

Не-0

10. Да ли је у последњих годину дана обављено мерење
нивоа електромагнетског поља (нејонизујућег зрачења)
Укупан број бодова

Коментари / белешке

Присутна странка

Инспектор електронских комуникација

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Табела бодовања
Усклађено - Да

5

Није усклађено - Не

0

Није применљиво

Не бодује се и не улази у укупан збир бодова

Проценат одговора „Усклађено - Да“ у односу на број бодованих питања
Ред. бр.

Степен ризика

Број бодова у
надзору у %

1.

Незнатан

87 -100

2.

Низак

73 - 86

3.

Средњи

59 - 72

4.

Висок

45 - 58

5.

Критичан

44 и мање
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