На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05-исправка), члана 48а став 2. Закона о заштити од јонизујућих
зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана
43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка,
101/07 и 65/08),
Влада доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ НУКЛЕАРНИМ
ОБЈЕКТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Члан 1.
Оснива се Јавно предузеће за управљање нуклеарним објектима у
Републици Србији.
Оснивач Јавног предузећа из става 1. овог члана је Република Србија за
коју на основу законског овлашћења оснивачка права врши Влада, Београд,
Немањина 11 (у даљем тексту: оснивач).
Члан 2.
Јавно предузеће за управљање нуклеарним објектима у Републици
Србији, послује под следећим пословним именом: Јавно предузеће „Нуклеарни
објекти Србије” (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП „Нуклеарни објекти
Србије”.
Члан 3.
Седиште Јавног предузећа је у Београду, улица Мике Петровића Аласа
12-14, Винча-Београд.
Члан 4.
Претежна делатност Јавног предузећа је управљање и одржавање
нуклеарних објеката у Републици Србији, у складу са законом.
Делатност из става 1. овог члана обухвата:
1) обављање нуклеарних активности, у складу са Законом о заштити од
јонизујућих зрачења и о нуклераној сигурности;
2) обављање радијационих делатности које се одоносе на сигурно
коришћење извора јонизујућих зрачења, као и промет извора јонизујућих
зрачења, радиоактивних и нуклеарних материјала;
3) предузимање мера радијационе и нуклеарне сигурности на локацији
нуклеарних објеката у складу са законом (оперативна радијациона дозиметрија,
систем квалитета, деконтаминација људи, радне и животне средине,
систематско испитивање радиоактивности у животној средини на локацији
нуклеарних објеката, мерење интерне радиоактивности, медицински третман
професионално изложених лица);

4) обезбеђивање прописаних услова за лоцирање, пројектовање,
изградњу, пробни рад, пуштање у рад, коришћење, трајан престанак рада и
декомисију нуклеарног објекта;
5) управљање радиоактивним отпадом;
6) спровођење мера којима се спречава да радиоактивни отпад
проузрокује контаминацију животне средине;
7) обезбеђивање физичке заштите, противпожарне заштите и других
мера безбедности нуклеарног објекта, нуклеарног материјала и радиоактивног
отпада, укључујући и мере безбедности у току транспорта нуклеарног
материјала;
8) деконтаминацију радне и животне средине;
9) систематско испитивање радиоактивности у животној средини у
околини нуклеарног објекта;
10) вођење евиденције о изворима јонизујућих зрачења, о професионално
изложеним лицима и о радиоактивном отпаду.
11) организовање студијско-истраживачких радова у области развоја
нуклеарних технологија;
12) остваривање сарадње са Међународном агенцијом за атомску енергију
и другим међународним телима и надлежним органима других држава у сарадњи
са надлежним државним органима, а у вези са делатношћу Јавног предузећа.
Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене статутом, у складу
са законом.
Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета и услуге у
спољнотрговинском промету из оквира своје делатности, у складу са законом и
овом одлуком.
Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању
делатности из става 1. овог члана уредити уговором у складу са законом.
Члан 5.
Средства за оснивање и рад Јавног предузеће чине новчана средства у
укупном износу од 500 евра по средњем курсу на дан уплате, као и део
средстава у државној својини, у институтима чији је оснивач Република Србија,
и то: објекти, опрема, уређаји и постројења Института за нуклеарне науке Винча
и Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, а који
су у функцији обављања делатности управљања нуклеарним објектима за које
се оснива Јавно предузеће, са стањем на дан 30. јуна 2009. године.
Објекти, опрема, уређаји и постројења Института за нуклеарне науке
Винча из става 1. овог члана су:
1) објекти, опрема и уређаји истраживачког нуклеарног реактора са
ознаком „Реактор А-РА”, укључујући и постројење „Црпна станица на Дунаву”
која је била у функцији напајања секундарног круга хлађења реактора;
2) објекти, опрема и уређаји истраживачког нуклеарног реактора са
ознаком „Реактор Б-РБ”;
3) објекти, опрема, постројења и уређаји привременог складишта
радиоактивног отпада са ознакама: „Хангар-Х1”, „Хангар-Х2”, „Хангар-Х3”,
„Сигурно складиште-СС”, „Постројење за прераду отпада-ППО” и „Хангар-Х0”,
као и објекат са ознаком „Бункер” у коме је зазидан радијум;
4) четири објекта привременог складишта течног радиоактивног отпада
са ознакама: „подземни базен-ВР1”, „подземни базен-ВР2”, „подземни базенВР3” и „подземни базен-ВР4”;
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5) објекат, опрема и просторије са ознаком „Објекат 32”;
6) објекат, опрема и уређаји за мерење радиоактивности у животној
средини у околини нуклеарних објеката и испитивања у области
солидификације радиоактивног отпада, са анексом неактивираног постројења за
третман течног радиоактивног отпада;
7) објекти, опрема и уређаји за метеоролошка мерења (метеоролошке
мерне станице у кругу Института, на Усеку, у селу Винча и на Зеленом брду);
8) објекти, опрема и уређаји за контролу радиоактивности у околини
нуклеарног објекта (мерне станице у кругу Института, на Усеку, у селу Винча и
на Зеленом брду);
9) објекти, опрема и уређаји за деконтаминацију радне и животне
средине, хуману деконтаминацију и медицински третман професионално
изложених лица;
10) опрема и уређаји за реакторску дозиметрију;
11) објекти, опрема и уређаји за физичку и противпожарну заштиту
нуклеарних материјала (објекти са ознаком „Објекат 8”, „Објекат 55”, „Објекат
63”, „Објекат 66”, „Објекат 67” и „Објекат 79”).
Објекти, опрема, уређаји и постројења Института за технологију
нуклеарних и других минералних сировина из става 1. овог члана су објекти,
опрема, уређаји и постројења Хидрометалуршког постројења у Габровници код
Калне, Књажевац.
Средства за оснивање и рад Јавног предузеће чине и средства добијена из
донација Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) и Европске
комисије, а која су у функцији обављања делатности управљања нуклеарним
објектима за које се оснива Јавно предузеће.
На земљишту које је у функцији управљања објектима из става 1. овог
члана, Јавно предузеће има право коришћења у складу са Законом о средствима
у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96, 54/96,
32/97, 44/99 и 101/05).
Оснивач може, на предлог министарства надлежног за нуклеарну
сигурност и управљање радиоактивним отпадом, Јавном предузећу посебном
одлуком поверити управљање и другим објектима, опремом и уређајима у
државној својини у Републици Србији за које утврди да су нуклеарни објекти у
складу са законом.
Члан 6.
Јавно предузеће не може да отуђи објекте, опрему и уређаје који су у
функцији обављања делатности за које је основано Јавно предузеће.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности која је у непосредној
функцији обављања делатности за које је основано Јавно предузеће, као и
отуђење опреме и уређаја из става 1. овог члана које се врши ради њихове
замене због дотрајалости, модернизације или техничко-технолошких
унапређења, врши се уз сагласност оснивача.
Члан 7.
Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се
расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у
складу са законом и овом одлуком.
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Члан 8.
Јавно предузеће доноси средњорочни план управљања и одржавања
нуклеарних објеката и годишњи програм радова на одржавању и заштити
нуклеарних објеката, уз сагласност оснивача.
Извештај о реализацији програма из става 1. овог члана, Јавно предузеће
доставља оснивачу преко министарства надлежног за нуклеарну сигурност и
управљање радиоактивним отпадом, најкасније до 31. јануара текуће године за
претходну годину.
Члан 9.
Јавно предузеће доноси годишњи програм пословања за наредну годину
на који сагласност даје оснивач.
Програм из става 1. овог члана Јавно предузеће доставља министарству
надлежном за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом
најкасније до краја октобра текуће године.
Члан 10.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, оснивач, у складу са
законом, предузима мере којима ће обезбедити услове за несметан рад,
пословање и управљање Јавним предузећем.
Члан 11.
Јавно предузеће, у оквиру обављања својих делатности, стиче и
прибавља средства из следећих извора:
1) прихода остварених редовном делатношћу;
2) финансијских кредита;
3) донација и помоћи;
4) буџета Републике Србије;
5) средстава на рачунима Института за нуклеарне науке Винча и
Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина која су у
функцији обављања делатности за које се оснива Јавно предузеће,
6) других извора у складу са законом.
Члан 12.
Органи Јавног предузећа јесу:
1) управни одбор;
2) директор;
3) надзорни одбор.
Члан 13.
Управни одбор Јавног предузећа има седам чланова који се именују на
период од четири године.
Председника, заменика председника и чланове управног одбора именује
и разрешава оснивач.
Председник, заменик председника и два члана управног одбора именују
се на предлог министра надлежног за послове нуклеарне сигурности и
управљања радиоактивним отпадом, а један члан на предлог министра
надлежног за послове заштите од јонизујућих зрачења.
Два члана управног одбора предлажу се из реда запослених на начин
утврђен статутом.
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Члан 14.
Управни одбор:
1) утврђује пословну политику;
2) доноси статут;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и годишњи програм
пословања;
4) доноси средњорочни план одржавања нуклеарних објеката и годишњи
програм радова на одржавању нуклеарних објеката;
5) доноси акт којим се утврђују цене и други услови пружања услуга
преузимања, превоза и привременог складиштења радиоактивног отпада,
мерења и других услуга за која се акредитује у складу са законом;
6) усваја извештај о пословању, периодични и годишњи финансијски
извештај;
7) одлучује о расподели добити;
8) доноси план јавних набавки;
9) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона
улагања;
10) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела
у Јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу, односно
привредном друштву;
11) доноси пословник о свом раду;
12) врши и друге послове утврђене статутом у складу са законом.
Одлуке из става 1. тач. 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 10) овог члана управни одбор
доноси уз сагласност оснивача.
Члан 15.
Директор:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада и води пословање Јавног
предузећа;
3) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
4) предлаже средњорочни план одржавања нуклеарних објеката,
годишњи програм радова на одржавању нуклеарних објеката, годишњи програм
пословања и план јавних набавки;
5) доноси акт о начину остваривања јавности рада Јавног предузећа, на
који сагласност даје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије;
6) доноси правилник о организацији и систематизацији послова;
7) подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи
обрачун;
8) извршава одлуке управног одбора;
9) врши и друге послове одређене законом, овом одлуком, статутом и
колективним уговором.
Директора именује и разрешава оснивач на период од четири године, на
предлог министра надлежног за послове нуклеарне сигурности и управљања
радиоактивним отпадом.

5

Члан 16.
Председник, заменик председника, чланови управног одбора и директор
Јавног предузећа, врше своје функције у интересу Јавног предузећа и у вођењу
послова поступају са пажњом доброг привредника, поштујући интересе
оснивача и права запослених.
Члан 17.
Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана који се именују на
период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач.
Председника и једног члана надзорног одбора предлаже министар
надлежан за послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним
отпадом из реда стручњака у области финансија и права.
Један члан надзорног одбора предлаже се из реда запослених на начин
утврђен статутом.
Члан 18.
Надзорни одбор врши надзор над пословањем Јавног предузећа, прегледа
годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси оснивачу извештај о
извршеном надзору.
Извештај из става 2. овог члана надзорни одбор истовремено доставља
управном одбору.
Члан 19.
Јавно предузеће заступа директор, без ограничења овлашћења.
Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено
пуномоћје за заступање Јавног предузећа.
Директор, уз сагласност управног одбора, може дати и опозвати прокуру,
у складу са законом.
Члан 20.
У пословима спољнотрговинског промета, Јавно предузеће заступа
директор без ограничења.
У пословима спољнотрговинског промета, Јавно предузеће могу
заступати и друга лица у складу са статутом.
Члан 21.
Статутом Јавног предузећа уређују се: пословно име и седиште;
делатност; заступање; начин распоређивања добити и покриће губитака;
резерве; органи, именовање, разрешење и делокруг органа; општи акти и начин
њиховог доношења; права, обавезе и одговорности органа; печат и штамбиљ;
заштита животне средине и друга питања значајна за рад и пословање Јавног
предузећа и за остваривање права, обавеза и одговорности запослених у Јавном
предузећу.
Члан 22.
Јавно предузеће ће утврдити унутрашњу организацију рада којом ће се
обезбедити услови за рационално и ефикасно обављање делатности ради које је
основано.
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На предлог општих акта којима се уређују питања зарада, односно плата
и трошкова репрезентације, Јавно предузеће прибавља мишљење министарства
надлежног за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом.
Члан 23.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке
и отклања последице које угрожавају животну средину.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује Јавно
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља на животну средину.
Члан 24.
У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са
законом којим се уређују услови за организовање штрајка, колективним
уговором и актом оснивача о минимуму процеса рада.
Члан 25.
У случају да се у Јавном предузећу не обезбеде услови за остваривање
минимума процеса рада, министарство надлежно за нуклеарну сигурност и
управљање радиоактивним отпадом предузеће неопходне мере ако оцени да
могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице:
1) увођење радне обавезе;
2) ангажовање радника из других техничко-технолошких система и других
радника;
3) покретање поступка за утврђивање одговорности директора и
председника и чланова управног одбора Јавног предузећа.
Члан 26.
Јавно предузеће почиње са радом даном регистрације у Регистар
привредних субјеката.
Даном регистрације, Јавно предузеће од Института за нуклеарне науке
Винча и Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина
преузима објекте, опрему, уређаје, постројења и средства из члана 5. ове одлуке,
који су у функцији обављања делатности за које је основано Јавно предузеће,
као и део запослених тих института који раде на пословима и задацима везаним
за обављање делатности за које је основано Јавно предузеће, са стањем на дан
30. јуна 2009. године.
Члан 27.
Влада ће именовати председника, заменика председника, чланове
управног одбора и директора Јавног предузећа најкасније до 1. августа 2009.
године.
За први сазив управног одбора Јавног предузећа као представнике
запослених, Управни одбор Института за нуклеарне науке Винча и Управни
одбор Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина
предлажу по једног запосленог из реда запослених који се преузимају у Јавно
предузеће.
Управни одбор донеће статут Јавног предузећа у року од 15 дана од дана
именовања.
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Члан 28.
Влада ће именовати председника и чланове надзорног одбора Јавног
предузећа у року од 30 дана од дана почетка рада Јавног предузећа.
Члан 29.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

8

