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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије” Винча
Седиште: Улица Мике Петровића Аласа 12-14, Винча - Београд
Претежна делатност:Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
(управљање и одржавање нуклеарних објеката у Републици Србији)
Матични број: 20556820
ПИБ: 106217172
Надлежно министарство: Министарство привреде
Делатност Јавног предузећа је управљање и одржавање нуклеарних објеката у Републици Србији, која
обухвата следеће послове:
•
Обављање нуклеарних активности, у складу са Законом о заштити од јонизујућег зрачења и
о нуклеарној сигурности;
•
Обављање радијационих делатности, које се односе на сигурно коришћење извора
јонизујућих зрачења, као и промет извора јонизујућих зрачења, радиоактивних и нуклеарних
материјала;
•
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);
•
Обезбеђивање прописаних услова за лоцирање, пројектовање, изградњу, пробни рад,
пуштање у рад, коришћење, трајан престанак рада и декомисију нуклеарног објекта;
•
Управљање радиоактивним отпадом
•
Спровођење мера којима се спречава да радиоактивни отпад проузрокује контаминацију
животне средине;
•
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;
•
Деконтаминација радне и животне средине;
•
Систематско испитивање радиоактивности у животној средини у околини нуклеарног
објекта;
•
Вођење евиденције о изворима јонизујућих зрачења, о професионално изложеним лицима и
о радиоактивном отпаду;
•
Организовање студијско-истраживачких радова у области развоја нуклеарних технологија;
•
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.
•
Хумана деконтаминација;
•
Заштита од нејонизујућег зрачења.
Надзорни одбор Предузећа донео је Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти
Србије” за 2017. годину, Одлука број 2-4/17 од 30.01.2017. године, на који је Влада Републике Србије
дала сагласност решењем 05 број: 023-2098/2017, од 10.03.2017. године.
Надзорни одбор Предузећа донео је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања
Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину, Одлука број 2-27/17 од 16.10.2017.
године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 број: 023-12786/2017, од
28.12.2017. године.
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
Пословање Јавног предузећа, реализација основне делатности, дато је кроз табеларни преглед по организационим јединицама.
Табела 1: Релизација активности Сектора за развој и примену нуклеарних технологија
Ред. бр.

10.1

Стратешки правци
рада

Оперативни циљеви

Управљање
НО/Обезбеђење
нуклеарне и
радијационе
сигурности

10.1.1
Допуна иницијалног
Плана декомисије
нуклеарног реактора
РА

10.1.2

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)

Допуна плана декомисије реактора
РА са резултатима радиолошких
карактеризација

а) Допуна извештаја о процени

Трајање

01.0131.12.2017.

01.01-

Реализација
Реализована је посета
еспертског тима и приказани
резултати карактеризације
реактора РА; настављен је рад
у сарадњи сa експертима у
оквиру ИПА 2011 (чији је
носилац Агенција за заштиту
од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије),
ради одређивања стратегије
декомисије РА.
На заједничком документу,
презентованом на техничком
састанку су усаглашене фазе
декомисије. Анализиране су
су две опције, које ће бити
предложене Влади РС. Обе
опције су усагласене на
основу радиолошких
карактеризација урађених у
Сектору.
Реализација 100% ГПП
(100% за извештајни
период)
Рађена је контрола садржаја

Индикатор

Излаз/напомена

Индикатор
2.2

Допуњен
План декомисије
нуклеарног
реактора РА

Индикатор

Предлог плана
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Ред. бр.

Стратешки правци
рада

Оперативни циљеви
Израда предлога Плана
санације рудника
уранијума
Габровница код
Калне

10.1.3
Допуна докумената за
одређивање
стратегије
коришћења
нуклеарног реактора
РБ

10.1.4
Одржавање и
унапређење
акредитованих метода
за мерење активности
радионуклида

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)
утицаја заосталог радиоактивног
материјала на локацији рудника
уранијума у Габровноци код Калне
на животну средину мерењем на
локацији;
б) Контрола садржаја U3O8 и 226Ra у
јамској води

Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29
Трајање

Реализација

Индикатор

Излаз/напомена

31.12.2017.

U3O8 и 226Ra у јамској води –
Извештаји о мерењима
Добијени су резултати
гамаспектрометријског
мерења узорака на локацији.
Хемијска анализа узорака није
рађена јер ЈП нема капацитете
за ту врсту анализе.
Извештај је допуњен мерењем
узорака земље, воде и
јаловине са више локација
рудника Габровница.

3.1

санације
Хидрометалуршког
постројења
Габровница код
Калне

а) Израда студије изводљивости
модернизације и унапређења
управљачког и сигурносног система
нуклеарног реактора РБ; и
б) Иницијалног плана декомисије
01.06нуклеарног реактора РБ. (као део
31.12.2017.
потребне документације за добијање
лиценце за коришћење)
Напомена: Обим и садржај активности
зависиће од Стратегије коју усвоји
Влада РС

Одржавање и унапређење
документованих метода за
радиолошка испитивања у области
нуклеарне и радијационе
сигурности и развој нових метода у
лабораторији.
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01.0131.12.2017.

Реализација 100% ГПП
Урађен је материјални и
радиолошки инвентар опреме
и добијени резултати за
иницијални план декомисије.
Започет је преглед опреме и
система ради израде студије
изводљивости модернизације Индикатор
и унапређења сигуносног и
2.1
управњачког
система.
Урађене
су
анализе
радиолошког инвентара за
иницијални план декомисије.
Реализација 100% ГПП
Рађено је одржавање
акредитованих метода и
унапређење метода за мерење
трицијума у тешкој води и за
радиолошку карактеризацију
радиоактивног отпада.
Рад на верификацији
документованих метода за
различите врсте узорака.

Стратегија
коришћења
реактора РБ

Унапређене верзије
процедура
Индикатор
документованих
2.2
метода, радови
објављени на
научним скуповима
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Ред. бр.

Стратешки правци
рада

Оперативни циљеви

10.2.1
Активности у врућим
ћелијама нуклеарног
реактора РА

10.2

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)

а) Уградња ХЕПА филтера у свим
врућим ћелијама нуклеарног
реактора РА (вруће ћелије број 10,
11, 12 и 13); и
б) Радиолошка карактеризација
извора и РАО смештених у
просторији са врућим ћелијама
нуклеарног реактора РА.
в) Препакивање снажних извора у
збирне контејнере

Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29
Трајање

01.0331.12.2017.

Управљање НО - РА

10.2.2
Активности у
просторијиброј 141

a) Анализа алфа и бета активности
узорака воде из челичних
контејнера у којима су били
смештени искоришћени горивни
елементи реактора РА (алфа, бета и
гама спектрометријом); и
б) Подводно скенирање челичних
контејнера

01.0331.12.2017.

Реализација

Стр. 6 од 34

Индикатор

Реализовано је надзорно
оцењивање беѕ
неусаглашености.
Реализација 100% ГПП
Kaшњење почетка активности
везан је за реализацију Плана
јавних набавки и рока
испоруке ХЕПА филтера.
Јавна набавка је реализована и
активности је отпочела.
Техничка реализација је у
току.
Реализација активности б) и
в) је могућа након уградње
Индикатор
филтера. Реализације
2.2
активности је могућа након
добијања лиценце за
нуклеарне активности. И део
је плана реализације у оквиру
активности које ће бити
реализоване у наредне три
године.
Реализација 10% ГПП
Почетак реализације
активности је везан за
добијање лиценце за
нуклеарне активности.
Документа која се предају
АЗЈЗНСС се мењају, после
усаглашења са експертима и
Агенцијом, у складу са новим
планираним активностима.
Кашњење је везано за време
потребно за сигурносну
анализу нових нуклеарних
активности у току трајног

Индикатор
2.2

Излаз/напомена

Извештаји о
обављеним
активностима

Извештај о
обављеним
активностима
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Ред. бр.

Стратешки правци
рада

Оперативни циљеви

10.2.3
Одржавање
вентилационог
система у згради
нуклеарног реакотра
РА

10.3

Обезбеђење
нуклеарне и
радијационе
сигурности у ЈП

10.3.1
Мерења у оквиру
мониторинга
нуклеарног реактора
РА.

10.3.2
Контрола параметара
радне средине

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)

Редовна провера и обезбеђење
нормалног функционисања
вентилационих система V (за
извлачење ваздуха) и системаP (за
убацивање свежег ваздуха) у
просторије зграде нуклеарног
реактора РА.

а) Мерења алфа и бета активности
радиоактивних аеросола у ваздуху
узетом из димњака вентилационог
система реактора РА;
б) Мерења активности гама
активних радионуклида у земљишту
у околини НО

Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29
Трајање

01.0131.12.2017.

01.0131.12.2017.

а) Континуална мерења јачине дозе
гама зрачења у просторији број 141
и хали реактора РА; и
01.01б) Алфа, бета и гама
31.12.2017.
спектрометријска мерења узорака
воде из базена број 4 и папирних
филтера са монитора радиоактивних

Реализација
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Индикатор

престанка рада, до
отпочињања декомисије.
Није реализовано
Вршено је редовно одржавање
вентилационог система.
Годишња провера рада свих
Индикатор
мотора је урађена. Потпуно су
2.2
очишћени сви механички
филтери П система.
Реализација 100% ГПП
а) Вршена су редовна мерења
алфа и бета активности
радиоактивних аеросола у
ваздуху узетом из димњака
вентилационог система
реактора РА, целе године.
б) Рађена је обрада резултата
узорака из Габровнице и
околине хангара 1 и 2.
Ванредна мерења активности Индикатор
гама активних радионуклида
2.2
са већих дубина у околини
реактора РА нису рађена, јер
анализа и узорковање је део
предложеног и одобреног
пројекта EC чија се
реализација очекује током
наредне године.
Реализација 100% ГПП
Редовно су вршена мерења
јачине дозе и
гамаспектрометријска мерења
узорака воде из базена.
Рађена су мерења папирних
филтера са монитора и
мерења невезане површинске

Индикатор
3.1

Излаз/напомена

Евиденција о
одржавању.

Извештаји о
мерењима

Резултати о
извршеним
мерењима

Ознака: ZP.0101.2
Позив: QU.0101.1
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Ред. бр.

10.4

Стратешки правци
рада

Обезбеђење
нуклеарне и
радијационе
сигурности за
потребе осталих
сектора и тржишне
активности

Оперативни циљеви

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)
аеросола у ваздуху.

Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29
Трајање

10.3.3
Мерења алфа и бета
активности
радиоактивних
аеросола у ваздуху.

Мерења алфа и бета активности
радиоактивних аеросола у ваздуху у
01.01просторији број 141 и другим
31.12.2017.
нуклеарним објектима по потреби.

10.4.1
Радиолошкекарактериз
ације РАО

Одређивање просторне расподеле
активности радионуклида у
контејнерима са РАО, одређивање
активности индустријских извора
01.01оклопљених биолошким штитовима,
31.12.2017.
одређивање активности извора
сложене геометрије, одређивање
површинских активности
контаминираних површина, и др.).

10.4.2
Радиолошке
карактеризације НМ

Испитивање садржаја актинида (U,
Pu, Am и других) на брисевима и
узорцима у лабораторијским
условима и на терену.

01.0131.12.2017.

Реализација
активности подова у зради
нуклеарног реактора РА.
(100% за извештајни
период)
Вршена су мерења алфа и
бета активности
радиоактивних аеросола у
ваздуху у просторији број 141
Вршено је мерење алфа и бета
активности радиоактивних
аеросола у ваздуху на улазу у
хангар Х1 при посети
инспекције МААЕ.
Реализација 100% ГПП
Вршена је радиолошка
карактеризација
некоришћених филтера
“Schneider-Poelman”
Вршена је радиолошка
карактеризација коришћених
филтера и буради из околине
хангара. Извршено је
гамаспекторметријско мерење
оплате бетонских буради.
Извршена је карактеризација
19 паковања РАО са
заштитном опремом
генерисаних у згради РА.
Вршено је одређивање
површинских активности
контаминираних површина.
Реализација100% ГПП
Вршено је испитивање
садржаја актинида.
За сврху контроле и
евиденције НМ, рађено је
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Индикатор

Излаз/напомена

Индикатор
3.1

Извештај о
мерењима

Индикатор
1.1

Извештај о
радиолошкој
карактеризацији

Индикатор
4.1

Резултати мерења и
извештаји о
обављеним
мерењима

Ознака: ZP.0101.2
Позив: QU.0101.1
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Ред. бр.

Стратешки правци
рада

Оперативни циљеви

10.4.3.
Лабораторијска
мерења

10.4.4
Анализе радијационе
сигурности

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)

Лабораторијска гама, бета и алфа
спектрометријска мерења (мерења
цурења радиоактивних извора,
мерења невезане површинске
активности, мерења активности
чврстих и течних радиоактивних
узорака).

Анализа радијационе сигурности
Монте Карло симулацијама и
другим методологијама за потребе
обављања нуклеарних активности,
рада са јонизујућим изворима
зрачења и процене утицаја на
животну средину.

Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29
Трајање

01.0131.12.2017.

01.0131.12.2017.

Реализација
мерење масе различитих
узорака уранијум нитрата и
ацетата. Рађена су и
испитивања садржаја
актинида на терену.
Реализација 100% ГПП
Вршена су лабораторијска
мерења различитих узорака.
Вршена је контрола цурења
паковања узорака са НМ.
Вршена су алфа, бета и гама
спектрометријака мерења
различитих узорака ѕа
потребе обезбеђења
нуклеарне и радијационе
сигурности на локацији ЈП.
Реализација 100% ГПП
Урађен је пројекат мера
радијационе сигурности и
безбедности за коришћење
извора корисника РТБ Бор
група, Мајданпек
Рађене су анализе процене
утицаја на животну средину у
оквиру вежбе ConvEx-3.
Пројекат за коришћење
рендген генератора у уређају
за контролу пртљага.
Рађене су анализе
радијационе сигурности
Монте Карло симулацијама за
планиране нуклеарне
активности на реактору РА.
Реализација 100% ГПП
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Индикатор

Излаз/напомена

Индикатор
2.1

Извештаји о
обављеним
мерењима

Индикатор
3.1

Пројекати мера
радијационе
сигурности и
безбедности и
извештаји о
анализама
радијационе
сигурности
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Табела 2: Релизација активности Сектора за управљање радиоактивним отпадом
Ред.
бр.

¹Стратешки правац
рада

30.1

Трајни престанак
рада старих
складишта РАО хангари Х1 и Х2

Оперативни
циљеви

2

30.1.1.
Трајни престанак рада
Х1 и Х2

30.2.1.
Коришћење хангара Х3
и БС

30.2

30.2.2.
Редован рад и
Складиштење
одржавање објеката
за складиштење РАО нуклеарних материјала
у БС
и извора јонизујућих
зрачења - хангари Х0
и Х3, и безбедно
складиште БС
30.2.3
Сакупљање и
складиштење РАО и
ЗИЈЗ

Садржај рада
(активност
/догађај/пројекат)
3

Трајање

4

Реализација

Рад на активностима
трајног престанка рада
хангара Х1 и Х2 према
лиценци АЗЈЗНСС

Вршене су редовне активности трајног
01. 01 - престанка рада у складу са лиценцом (од
31.12.2017. 14.11.2016. године). Реализација 30% ГПП,
због кашњења лиценце за коришћење ППО.

Редовно коришћење
хангара Х3 и БС према
лиценци АЗЈЗНСС

Индик
атор

Излаз/напомена

1.1

Тромесечни извештај о
реализованим
активностима достављен
АЗЈЗНСС.

У складу са лиценцом за коришћење Х3 и Х0
(26.02.2015. године) и за коришћење БС
01.01 (30.03.2015. године) обављане су редовне
31.12.2017. активности.
Реализација 100% ГПП

1.2

Тромесечни извештај о
ускладиштеном РАО и
ИЗИЈЗ
достављен
АЗЈЗНСС.

Евидентирање,
Радило се на планирању активности, изради
преношење, паковање и
01.
06
потребних докумената и изналежењу начина
складиштење
нуклеарних материјала 31.10.2017. финасирања (донаторска средства)
из лабораторија ИНН
Реализација 10 % ГПП
„Винча” у БС

1.2

Преузимање РАО и
ИЗИЈЗ од генератора,
пријем и складиштење
РАО и ЗИЈЗ

Вршене су редовне активности преузимања,
пријема и складиштења РАО и ИЗИЈЗ од
генераторта.
01.01 Релизовани су сви послови по поднетим
31.12.2017. захтевима. Динамика реализације активности у
току године зависи од динамике испостављања
затева корисника.
Реализација око 68% ГПП

1.2

Тромесечни извештај о
ускладиштеном РАО и
ИЗИЈЗ
достављен
АЗЈЗНСС.
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Ред.
бр.

30.3

¹Стратешки правац
рада

Пробни рад и
коришћење
Постројења за
прераду отпада
(ППО)

Оперативни
циљеви

2

30.3.1.
Пуштање у пробни рад
ППО

30.3.2.
Коришћење ППО

Садржај рада
(активност
/догађај/пројекат)

Ознака: ZP.0101.2
Позив: QU.0101.1
Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29

3

Трајање

4

Реализација
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Индик
атор

Излаз/напомена

Послат захтев Министарству за достављање
информације о изради техничке документације
за пренамену производног у нуклеарни објекат.
Енергопројект, као носилац лиценце, је опточео
Допуне постојеће и
израду документације за пренамену објекта.
израда додатне техничке
01.01 документације
за 28.02.2017. Објекат је озакоњен и послат захтев за упис у
КО Гроцка.
пренамену објекта
Реализовано 80% у очекивању одговара на
захтев.
(0% за извештајни период)

1.2

Сагласност
од
Министарства
грађевинарства,
и
саобраћаја
инфраструктуре
и
Министартва
пољопривреде и заштите
животне
средине
на
техничку документацију
за производни објекат
„Латранса”.
Објекат је озакоњен.

У току је припрема документације за нуклеарну
активност пуштања у пробни рад ППО.
Допуне постојеће и
АЗЈЗНСС достављен програм пробног рада,
израда
додатне
делови извештаја сигурности и три процедуре за
01.01 документације
за
31.03.2017. рад у ППО.
лиценцирање нуклеарне
Реализовано 70% у очекивању сагласности за
активности
активности
на
изради
техничке
документације

1.2

Предлози докумената

услед
Активности
нису
отпочеле
Припремне активности
нереализованих претходних активности које су
за
рад
нуклеарног
01.04 објекта:
претпогонска 30.04.2017. предуслов.
испитивања, пробни рад
Реализација 0% ГПП

1.2

услед
Активности
нису
отпочеле
Коришћење нуклеарног
нереализованих претходних активности које су
01.05 објекта ППО према
31.12.2017. предуслов.
лиценци АЗЈЗНСС
Реализација 0% ГПП

1.2
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Ред.
бр.

¹Стратешки правац
рада

Оперативни
циљеви

2

30.3.3.
Успостављање
радиохемијске и
радиометријске
лабораторије

30.4

30.5

Садржај рада
(активност
/догађај/пројекат)

Ознака: ZP.0101.2
Позив: QU.0101.1
Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29

3

Трајање

4

Реализација
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Индик
атор

Излаз/напомена

Део опреме која је планирана у складу са
пројектом МААЕ „SRB9004: Strengthening the
capacity of chemical characterization of radioactive
waste in PC “Nuclear Facilities of Serbia” је
01.01 31.12.2017. испоручена и инсталирана.
МААЕ је донела одлуку да се пројекат
продужи до јуна 2018.године.
Реализација 80% ГПП

1.2

Извештај
о
квалитативном
и
квантитативном пријему
опреме

У току је израда документације ИСМК за
Израда документације
проширење акредитације и за нове методе
ИСМК.
деструктивне и недеструктивне карактеризације
01.01 Акредитација
РАО.
лабораторије према
31.12.2017. Динамика реализације је везана за динамику
моделу стандарда SRPSпријема нове опреме и обуку за њен рад
ISO 17025
Реализација 100% ГПП

1.2

Процедуре и упутства

1.1
3.1
3.2
4.2

Извештај о извршеној
деконтаминацији

Набавка и поправка
опреме
МААЕ
техничка
помоћ;
проналажење додатног
финансирања/донација
опреме (ICP MS)

Деконтаминација
радне и животне
средине

30.4.1
Деконтаминација
радне и животне
средине

Деконтаминација у
01.01 Није било захтева за деконтаминацију радне и
објектима ЈП и за
потребе тржишта,
31.12.2017. животне средине ван ЈП.
ремедијација земљишта

Евидентирање РАО

30.5.1
Уношење података у
базу података

Редовно уношење
Вршено су редовне активности уношење
података о
01.01 података о ускладиштеним паковањима РАО и
ускладиштеним
паковањима РАО и
31.12.2017. кондиционираним ЗИЈЗ у Х3/БС.
кондиционираним ЗИЈЗ
Реализација 100% ГПП
у Х3/БС

1.2

Периодични извештаји
према регулаторном телу
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Табела 3: Реализација активности Сектора за радијациону сигурност и заштиту животне средине
Ред.
бр.

¹. Стратешки
правац рада

2
Оперативни
циљеви

40.1.1.
Обезбеђивање
прописаног нивоа РС
за одобрене
нуклеарне
активности ЈП

40.1

СИСТЕМ
РАДИЈАЦИОНЕ
СИГУРНОСТИ У
ЈП

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)
3

4.

Трајање

Реализација

Вршена је периодична инспекција паковања РАО у Х3 и контејнера ЗИЈЗ у
БС, израда топографија околине Х1,Х2 Х3 и БС.
Реализација корективних мера након посете представника Агенције за
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, а на основу
њиховог дописа под називом “Контрола испуњености услова на основу
издате лиценце”, од 12.05.2017. Надзор са аспекта радијационе сигурности
током извршавања послова.
Надзор са аспекта радијационе сигурности и радиолошка каратеризација
материјала приликом послова на Х1 и Х2.
Континуално праћење и
Извршена је радиолошка карактеризација 19 буради РАО из Х2
контрола параметара радне
гамаспектрометријском анализом.
1.1средине, планирање активности
31.12.2017. Надзор са аспекта радијационе сигурности при контроли испуњености
у контролисанoj зони, анализа,
услова на основу којих су издате лиценце за Х3 и БС.
ревизија и њихово одобравање.
Вршена је радиолошка карактеризација ХАНГАРА Х0.
Надзор са аспекта радијационе сигурности приликом преузимања и
транспорта РАО.
Рад на унапређењу класификације радне средине у Јавном предузећу
“Нуклеарни објекти Србије” на адекватне радијационе зоне – пресек стања,
преглед реалног стања, израда скица и мапа радијационих зона.
Извршена је радиолошка каратеризација пункта за хуману деконтаминацију.
Вршена је радиолошка карактеризација против-пожарних апарата.
Реализација 100% ГПП
Развој и имплематација нових
У сарадњи са другим секторима радило се на преиспитивању актуелности
процедура контроле
постојећих докумената
радијационих параметара радне
1.1Израђен је нови модел Привремене радијационе дозволе (Radiation Work
средине и ревизија постојећих 31.12.2017. Permit).
докумената за обезбеђење
Реализација 100% ГПП
сигурности НО.

40.1.2.
Пројектовање
мера РС за
планиране
активности у
циљу добијања
одговарајућих
лиценци
регулаторних
тела

Припрема документације за
добијање решења о одобрењу за
Израда поглавља 2: Опис и анализа локације нуклеарног објекта, Коначни
обављање нуклеарних
1.1извештај о сигурности за пуштање у пробни рад постројења за прераду
активности у ЈП, трајни
31.12.2017. отпада.
престанак рада старих
према
Израда Пројекта мера радијационе сигурности и безбедности за транспорт
складишта РАО, Х1 и Х2,
плановима радиоактивног материјала.
кондиционирање извора,
рада
пробни рад и погон ППО,
Добијено је решење о продужењу овлашћења за пројектовање мера
сектора
утврђивање статуса
радијационе сигурности и безбедности бр. О4-5/2017.
10.20
и
30
експерименталног реактора РБ,
Реализација 100% ГПП
трајни престанак рада
истраживачког реактроа РА.

Индика
тор

1.1
1.2
3.1

Излаз/
напомена

Радни налози, извештаји,
анализе, проведуре, упутства

1.1
1.2
2.2

Документа ИСМК

3.1

1.1
1.2

Лиценце Агенције

2.2

Овлашћења

3.1

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
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Преиспитивање и одржавање
успостављеног система
квалитета.
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У сарадњи са другим секторима радило се на преиспитивању актуелности
постојећих докумената.

1.1Извршено је преиспитивање ИСМК од стране руководства и анализа
31.12.2017.
годишњих цињева квалитета.

3.1

Излаз/
напомена

Записи о унутрашњој и
екстерној провери

Реализација 100% ГПП

40.1.3.
Имплементација
и развој ИСМК у
области
радијационе
сигурности

40.1.4
Одржавање
акредитованих
метода

Преглед стања извршених обука и обнова знања преофесионално изложених
лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења и рада са изворима
зрачења, у складу са захтевима Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о
Дефинисање програма и
нуклеарној сигурности (Сл.гл. РС 36/09 и 93/12).
1.1динамике обука и обнова знања
31.12.2017. Дефинисан је програм обуке за 2017. годину.
из свих прописаних области.
Рад на припреми програма и презентација за обуку техничара дозиметрије и
мерења оперативних дозиметријских величина.
Реализација 100% ГПП
У сарадњи са другим секторима радило се на преиспитивању актуелности
постојећих докумената релевантних за сигурност.
Учешће на обуци под називом “Introduction to ISO 9001:2015, Changes
compared to ISO 9001:2008 – Awareness training course”, који је одржан у
Јавном предузећу “Нуклеарни објекти Србије” 12.07.2017. године у циљу
Одржавање интегрисаног
1.1транзиције и усаглашавања система квалитета са стандардом ISO 9001:2015.
система управљања квалитетом
31.12.2017. Рад на изради нове верзије Пословника о квалитету са циљем усаглашавања
(9001) са МААЕ стандардима.
са SRPS ISO 9001:2015.
Реализована је сертификациона провера од стране фирме SGS са циљем
усаглашавања ИСМК са SRPS ISO 9001:2015
Реализација 100% ГПП

Успостављање нових
процедура, израда и ревизија
документације, стално
побољшавање
Одржавање успостављених
метода (провера исправности
опреме, радне верификације,
еталонирање,
међулабораторијска поређења)

Реализована поправка опреме и еталонирање монитора зрачења: AUTOMESS
ADb, AUTOMESS ADk, телескопски монитор зрачења AUTOMESS ADt,
монитор зрачења Canberra Radiagem 2000, s/n 0540, монитор зрачења
Canberra Radiagem 2000, s/n 0549, монитор контаминације Canberra SABG
15+, s/n 0271, монитор контаминације Canberra SABG 15, s/n 0322, монитор
контаминације Canberra SABG 15, s/n 0331 и гама сонде Canberra SG-2R, s/n
0101.
Поправка и еталонирање монитора зрачења: ATOMTEX, Spektrometer AT
6101C.
Еталонирање 10 комада електронских дозиметара MGP Instruments, DMC
1.131.12.2017. 2000 XB.
Извршено је еталонирање опреме за испитивање нивоа електричних и
магнетних поља високих фреквенција.
Реализована је набавка нових личних електронских дозиметара, неутронских
наставака и читача дозиметара.
Реализована је набавка прстен дозиметара.
Реализованa су међулабораторијска поређења у области мерења јачине
личног еквивалента дозе гама зрачења, гамаспектрометрије и одређивања
биохемијских параметара.
Реализована је надзорна посета од стране АТС.

3.1

3.1

Програми обука

Документа ИСМК

Усвојене
упутства
3.1

процедуре

и

Анализа. Инвентар и
евиденције. Записи о радној
верификацији и еталонирању
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Излаз/
напомена

Реализација 100% ГПП

У овом периоду су рађене анализе по појединачним нуклеарним објектима.
40.2.1.
Интегрална оцена
ризика за НО у ЈП

Дефинисање сценарија
акцидената.
Израда потребних анализа

1.131.12.2017.

Реализована је сарадња са Сектором за ванредне ситуације у вези израде
Процене угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других
несрећа, учешће у изради сценарија нуклеарних и радиолошких акцидената.

Анализа

3.2

Сценарији акцидената

3.2

Интегрални план и
оперативна упутства

Предлози сценарија послати Агенцији за заштиту од зрачења и нуклеарну
сигурност Србије
Реализација 100% ГПП

Рађено је на изради нове верзије документа План деловања Јавног предузећа
„Нуклеарни објекти Србије” у случају акцидента, QM.0580.1 верзија 3.0.
Преглед потребних документа и
1.1Одржано је више састанака у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и
њихова израда. Синхронизација 31.12.2017. нуклеарну сигурност Србије са темом реализације вежбе.
деловања на нивоу локације.
(према Реализована је сарадња са Сектором за ванредне ситуације у вези израде
динамици Процене угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других
Повезивање са Агенцијом и
Агенције) несрећа, учешће у изради сценарија нуклеарних и радиолошких акцидената.
националним структурама

Документа ИСМК

Реализација 100% ГПП

40.2

ПРИПРЕМЉЕНОСТЗА
ДЕЛОВАЊЕУ
СЛУЧАЈУ
АКЦИДЕНТА

Реализована је вежба ConvEx3 – Деловање у случају акцидента, која је
организована од стране Међународне агенције за атомску енергију. Вежба је
показала високу спремност наших тимова као одговор на симулирани
акцидент на нуклеарној електрани Пакш у Мађарској.

40.2.2.
Актуелизација и
разрада Плана
деловања у
случају акцидента
за ЈП и локацију

Одржана је презентација са освртом на улогу и резултате Јавног предузећа
“Нуклеарни објекти Србије” приликом реализације вежбе ConvEx3,
(Миодрага Милошевића).
План.Вежба. Анализа.

1.1Деловање у случају акцидента приликом неовлашћеног изношења две
31.12.2017. контаминиране оловне цигле из хале реактора РА од стране запосленог
Драгише Милићевића – поступање у складу са Планом деловања, санација
последица догађаја, радиолошка карактеризација радне средине у којој се
запослени кретао непосредно пре изласка из објекта, хумана
деконтаминација запосленог, израда потребних извештаја, комуникација са
јавношћу, надзор свих корака приликом деловања са аспекта радијационе
сигурности и заштите од јонизујућих зрачења.

3.2

План. Анализа. Извештаји

Реализација 100% ГПП
40.2.3.
Одржавање,
праћење и
анализа система

Инкорпорација у националну
Дефинисано је ново мерно место на објекту ППО, које ће бити укључено у
мрежу у складу с плановима на
систем континуалног мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе гама
1.1државном нивоу. Превентивна
31.12.2017. зрачења у животној средини.
периодична провера
Извршена је контрола рада МФМ монитора и сонди система континуалног
функционалне исправности

3.2

Извештај
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детектора МФМ2 и МФМ3
(укључујући и рекалибрацију)

40.2.4.
Успостављање
оперативног
центра за праћење
и прогнозу у
случају акцидента

Успостављање дежурне
контролне собе. Актуелизација
софтвера. Повезивање са
надлежним органима.
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Реализација

Излаз/
напомена

праћења јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху.

Реализација 100% ГПП
Направљен је софтвер за рад са базом података система континуалног
праћења јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху, који
олакшава и унапређује контролу система и омогућава директан приступ
подацима.
1.1Ажурирана је и унапређена графичка презентација система континуалног
31.12.2017. праћења јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху.

3.2

Оперативне процедуре за
прогнозу и одлучивање у
случају акцидента

3.2

Извештаји

3.2

Нова верзија процедуре

3.2

Извештаји

3.1

Програм и Извештај
(усаглашеност са
регулаторним захтевима)

Могућности овог софтвера, рад са базама и приступ подацима, као и нова
графичка решења су презентована руководству ЈП.
Реализација 100% ГПП

40.3.1.

40.3.

МОНИТОРИНГ
РАДИОАКТИВНОСТИ
УЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИУ
ОКОЛИНИНО

Одржавање и
проширење
програма
метеоролошких
мерења и
моделирања у
реалном времену
иу
акциденталним
условима за
околину НО

Врше се континуално метеоролошка мерења и обрада података, као и
Метеоролошка мерења и
анализа и корелација са мерењима радијационих параметара.
обрада података са класичних
Оспособљена је и тестирана мобилна метеоролошка станица која може да се
метеоролошких станица
повеже у систем праћења метеоролошких параметара у околини нуклеарних
«Винча» и «Винча-стуб», и
објеката.
прикупљање и обрада података
1.1Промењен је графички приказ метеоролошких података аутоматске
са аутоматске метеоролошке
31.12.2017. метеоролошке станице која се налази на стубу висине 40 m и мери
станице «Винча-стуб»
метеоролошке податке на 1 m, 2 m, 10 m и 40 m висине.
Анализа метеоролошких
Сређена је метеоролошка документација и дефинисани су записи за дневнике
података са класичне и
метеоролошких мерења и осматрања, као и за траке метеоролошких
аутоматске метеоролошке
инструмената (писача).
станице
Реализација 100% ГПП
Одржавање и побољшавање
акредитованих метеоролoшких
мерења.
Mоделирање дисперзије
контаминаната коришћењем
сопственог и комерцијалних
модела за процену
контаминације животне
средине.
Инкорпорација реалних
података о НО у акцидентални
модел дисперзије.

40.3.2.
Унапређење и
одржавање
програма
контроле
радијационих

Одржавање програма контроле
радиоактивности у животној
средини у околини НО

Израђена је нова верзија документа Процедура за
1.1метеоролошких мерења и осматрања, QP.0790.1 верзија 3.0.
31.12.2017.
Реализација 100% ГПП

спровођење

Редовно је вршено тестирање модела дисперзије контаминаната за задати
сценарио.
1.1Анализирани су и прикупљањани подаци о комерцијалним моделима за
31.12.2017. процену контаминације животне средине.

Реализација 100% ГПП
Израђена је нова верзија Процедуре за мониторинг у околини НО QP.0565.1,
верзија 3.0.
1.1Вршено је спровођење програма мониторинга радиоактивности у животној
31.12.2017. средини у околини НО у складу са захтевима Закона о заштити од
јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл.гл. РС 36/09 и 93/12) и
Правилника о мониторингу радиоактивности (Сл.гл. РС 97/11).
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Програма пословања за период јануар – децембар 2017. године

Ред.
бр.

¹. Стратешки
правац рада

2
Оперативни
циљеви

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)
3

параматера
животне средине
у околини НО

4.

Трајање

Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29

Реализација

Стр. 17 од 34

Индика
тор

Излаз/
напомена

Израда групе извештаја у склопу редовног годишњег извештавања Агенције
за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност Србије о извршеним
пословима и испитивањима у оквиру мониторинга радиоактивности у
животној средини у околини
нуклеарних објеката: Извештај о
метеоролошким мерењима и осматрањима у животној средини за 2016.
годину, IZ.0790.1_40_01/17; Извештај о математичком моделирању
распростирања радионуклида у граничном слоју атмосфере за 2016. годину,
IZ.0810.1_40_01/17 и Извештај о испитивању нивоа радиоактивне
контаминације ваздуха мерењем амбијенталног еквивалента дозе у
животној средини у околини нуклеарних објеката за 2016. годину,
IZ.0761.1_40_21/17.
Добијене измене овлашћења од стране Агенције за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије за вршење послова из области
заштите од зрачења (измена лица која извршавају послове према
овлашћењима које поседује ЈП НОС), и то:
Послови мерења садржаја радионуклида у води за пиће, животним
намирницама,
сточној
храни,
лековима
и
другој
роби:
гамаспектрометријска испитивања
Поједина испитивања у оквиру мониторинга: гамаспектрометријска
испитивања
Поједина испитивања у оквиру мониторинга: мерење амбијенталног
еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху

Реализација 100% ГПП

40.4.

ИНДИВИДУАЛН 40.4.1
A КОНТРОЛA
Унапређење и
НИВОА
одржавање програма
ИЗЛАГАЊА
индивидуалне
ЗАПОСЛЕНИХ У
контроле нивоа
ЈП
екстерног излагања

Одржавање акредитованих
метода за контролу
радијационих параметара
животне средине

Одржаване су акредитоване методе.
1.131.12.2017. Реализација 100% ГПП

3.1

Нова верзија докумената
ИСМК

Унапређење контроле животне
средине на локацији Кална

Проширен је програм контроле животне средине на локацији Кална, на
основу нове верзије Процедуре за мониторинг у околини НО QP.0565.1,
1.131.12.2017. верзија 3.0.
Реализација 100% ГПП

3.1

Програм контроле

Процена нивоа излагања
становништва у околини НО

Урађени су извештаји за 2016 годину.
1.1Прикупљени су улазни параметри за 2017 годину.
31.12.2017.
Реализација 100% ГПП

3.1

Извештаји за државне органе

Одржавање акредитованих
метода, Континуално
спровођење прграма контроле
излагања

Припремана је документација и добијене су измене овлашћења за Мерења
ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално
изложених лица, пацијената и становништва: мерења ради процене
1.1излагања спољашњим зрачењима (мерења јачине амбијенталног
31.12.2017. еквивалента дозе јонизујућих зрачења) и мерења ради процене излагања
спољашњим зрачењима (мерења личних еквивалената дозе Нр(10), Нр(3)
и Нр(0.07))

3.1

Овлашћења
Извештаји

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
Програма пословања за период јануар – децембар 2017. године

Ред.
бр.

¹. Стратешки
правац рада

2
Оперативни
циљеви

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)
3

запослених

4.

Трајање

Ознака: ZP.0101.2
Позив: QU.0101.1
Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29

Реализација

Стр. 18 од 34

Индика
тор

Излаз/
напомена

Нова категоризација запослених у Јавном предузећу “Нуклеарни објекти
Србије” – категорије професионално изложених лица А и Б, или запослени
није категорисан као професионално изложено лице – израда документације.
Припремана је документација у циљу добијања овлашћења: Послови
мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима
професионално изложених лица, пацијената и становништва – мерење
површинске контаминације радних површина или коже појединца, што
је резултовало добијањем овлашћења О5-02/2017.
Припрема и слање редовне испоруке ТЛ дозиметара на месечном и
тромесечном нивоу за професионално изложена лица, као и за испитивање
амбијенталног еквивалента дозе у животној средини у ЈП.
Успешно је реализовано учешће у интеркомпарацији ЕУРАДОС, мерење и
анализа података са интеркомпарације, израда извештаја.
Мерење дозиметара озрачених у референтној лабораторији у Институту
Руђер Бошковић, ради провере калибрационог фактора.
Рекалибрација ТЛ и ОСЛ дозиметара која се у складу са процедуром обавља
на годишњем нивоу.
Редовно одржавање и чишћење мерне опреме.
Реализована је набавка нових ТЛ дозиметара (пелета) и пластичних носача
дозиметара.
Набављена додатна опрема (прстен дозиметари и пластични носачи).
Припрема ТЛ дозиметара за испитивање и извођење експеримената у циљу
верификације мерних метода у складу са ISO 17025;

Реализација 100% ГПП

40.4.2.
Успостављање
прописаног програма
индивидуалне
контроле нивоа
интерног излагања
запослених

Успостављање методологије за
процену укупног нивоа
излагања.
Успостављање прописане
методологије за контролу
интерног излагања (мерење
гама активности биолошког
узорка, мерење гама
активности целог тела-WBC,
биодозиметријска анализа) и
израда докумената, добијање
овлашћења.

Мерење активности целог тела запослених у ЈП, израда извештаја.
Радиолошка карактеризација фантома за калибрацију WBC система,
кондиционирање амбалаже и преношење у припремљену просторију у
подруму зграде број 50.
Радна верификација мерача активности целог тела Whole Body Counter,
провера одзива уређаја, мерење фона и одржавање опреме.
Обука Александре Сокић, за обављање послова у оквиру Одељења за
процену нивоа излагања, под називом “Мерни ланац - Мерач активности
целог тела Whole Body Counter“
Припремана је документација за добијање овлашћења за послове из области
1.1заштите од зрачења – Мерење активности целог тела
31.12.2017. Урађено је четрдесет седам анализа микронуклеауса и осам анализа
нестабилних структурних хромозомских аберација, укупно је прегледано око
49.000 ћелија. Анализе су рађене за професионално изложена лица у ЈПНОСу оквиру редовних годишњих прегледа и један акцидентални случај од
11.07.2017. године ( Милићевић Драгиша).
Реализоване су анализе структурних хромозомских аберација за запоселне у
ЈП.
Реализована је интеркомпарација цитогенетских анализа са ВМА.
Анализа методологије за процену нивоа излагања.

Реализација 100% ГПП

Методологија процене
3.1

Овлашћење
Извештаји

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
Програма пословања за период јануар – децембар 2017. године

Ред.
бр.

¹. Стратешки
правац рада

2
Оперативни
циљеви

40.5.1.
40.5

ЗАШТИТА ОД
НЕЈОНИЗУЈУЋ
ИХ ЗРАЧЕЊА

Испитивање нивоа
електричних и
магнетских поља
високих и ниских
фреквенција

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)
3

40.6

ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

40.6.2
Унапређење програма
испитивања
радиоактивности у
животној средини

40.7.1.

40.7

ТРЖИШНО
ПОЗИЦИОНИРАЊЕ

Испитивања
релевантна за послове
радијационе
сигурности и
нуклеарне
безбедности

Трајање

Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29

Реализација

Стр. 19 од 34

Индика
тор

Излаз/
напомена

Одржавање испитних метода.
Еталонирање опреме.

Извршено је еталонирање опреме за испитивање нивоа електричних и Активност
Сарадња са другим
1.1је тржишна
магнетних поља високих фреквенција.
институцијама при мерењима
31.12.2017.
не налази
на локацијама у близини извора
Реализација 100% ГПП
се у ПОФ
електричних и магнетских поља
ниских и високих фреквенција.

40.6.1
Процена утицаја
јонизујућих
зрачења на
животну средину

4.

Ознака: ZP.0101.2
Позив: QU.0101.1

Комуникација са надлежним
органима и заинтересованим
странама

Редовна комуникација са Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарсну сигурност Србије везано за испуњеност услова на основу којих
су издате лиценце, извештавање и заједничко учешће у вежби ConvEx3.
Састанци у Сектору за ванредне ситуације у вези израде Процене
1.131.12.2017. угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других несрећа,
учешће у изради сценарија нуклеарних и радиолошких акцидената.
Послати су предлози измене Правилника о мониторингу.

3.2

Уговори и Извештаји о
испистивању на терену

Извештаји
Закључци са састанака

Реализација 100% ГПП

Вршена је гамаспектрометријска анализа узорака земље.
Вршена су испитивања трицијума у узорцима падавина и површинских вода.
Припремана је документација у циљу добијања овлашћења: Овлаћење за
1.1вршење послова заштите од зрачења-Поједина испитивања у оквиру
Добијање овлашћења за мерење 31.12.2017. мониторинга-Испитивање садржаја трицијума, што је резултовало
трицијума.
добијањем овлашћења бр. О2-1/2017.

Мерење радиоактивности у
узорцима из животне средине.

3.2

Извештаји
Овлашћење

Реализација 100% ГПП

Извршена су испитивања мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе за
Пројектовање мера радијационе
наведене кориснике: Институт за онкологију и радиологију Србије, Институт
сигурности и безбедности.
за онкологију Војводине, „Hesteel Serbia Iron&Steel”-Смедерево, Рудник
Процена нивоа излагања
бакра Мајданпек, РБ Колубара- Вреоци, ТЕ Колубара- ТЕНТ.
јонизујућим зрачењима
Вршена је припрема и слање редовне испоруке ТЛ дозиметара за кориснике
мерењем јачине амбијенталног
:НИС НАФТАГАС, МЕДТЕХ, ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА, Институт за
еквивалента дозе.
онкологију и радиологију Србије, Институт за онкологију Војводине.,
Мерење нивоа индивидуалног
Клинички центар Војводине, Општа болница Параћин.
излагања професионално
Израда извештаја о процени нивоа излагања природним изворима зрачења
изложених лица ТЛ/ОСЛ
посада на летовима у компанији AIR SERBIA и израда извештаја о
дозиметрима.
испитивању нивоа излагања јонизућујим зрачењима термолуминесцентним
1.1Мерење нивоа површинске
дозиметрима на одабраним летовима и за одабране чланове посада.
31.12.2017.
контаминације.
Вршено је пројектовање мера радијационе сигурности и безбедности за
Реализација услуга
постављање и пробни рад извора јонизујућег зрачења СТ скенера за
биодозиметријских анализа
Институт за онкологију и радиологију Србије.
професионало изложених лица.
Послат је захтев за продужење овлашћења за вршење послова заштите од
Реализација услуга
зрачења: Послови пројектовања мера радијационе сигурности и
гамаспектрометријских анализа.
безбедности, што је резултовало добијањем овлашћења О4-5/2017.
Мерење садржаја трицијума у
Израда Извештаја о извршеним пословима из области заштите од
води.
јонизујућих зрачења за 2016. годину, у складу са прописаним обавезама из
Лабораторијске анализе у
Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл.гл.
складу са овлашћењима.
РС 36/09 и 93/12) и Правилника о евиденцији о извршеним пословима из

3.1

Извештаји
Уговори

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
Програма пословања за период јануар – децембар 2017. године

Ред.
бр.

¹. Стратешки
правац рада

2
Оперативни
циљеви

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)
3

4.

Трајање

Ознака: ZP.0101.2
Позив: QU.0101.1
Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29

Реализација

Стр. 20 од 34

Индика
тор

Излаз/
напомена

области заштите од јонизујућих зрачења (Сл.гл. РС 17/11).
Релизовани су сви послови по поднетим захтевима.
Реализација око 32% ГПП

40.7.2.
Заштита од
нејонизујућих
зрачења

40.8.1.
Хумана
деконтаминација

40.8

МЕДИЦИНСКИ
ТРЕТМАН
ПРОФЕСИОНАЛН
О ИЗЛОЖЕНИХ
ЛИЦА У ЈП НОС

Мерење на локацијама у
близини извора електричних и
магнетских поља ниских
фреквенција (електроенергетска постројења, MRI у
медицини) Мерења на
локацијама у близини извора
електромагнетских поља
високих фреквенција (RTV
предајници, мобилна
телефонија).

Спровођење хумане
деконтаминације
професионално изложених
лица, по потреби.

1.131.12.2017

Није било захтева

Израђене су нове верзија докумената који уређују поступак деконтаминације
људи: Процедура за хуману деконтаминацију, QP.0533.1 верзија 2.0 и
Упутство за хуману деконтаминацију, QU.0533.1 верзија 1.0.
Извршена
је
радиолошка
карактеризација
пункта
за
хуману
деконтаминацију.
Вршено је одржавање пункта за хуману деконтаминацију.
1.1Израда нових верзија докумената који уређују поступак мерења специфичне
31.12.2017. контаминације коже и контролу ефикасности деконтаминације људи.

Активност
је тржишна
не налази
се у ПОФ

Уговори и Извештаји о
испистивању на терену

3.1

Извештаји

3.1

Извештаји

Вршена је израда документације за Овлашћење из области заштите од
зрачења: послови деконтаминације лица – хумана деконтаминација, што
је резултовало добијањем овлашћења за послове хумане деконтаминације,
O9-1/2007.
Реализација 100% ГПП

40.8.2.
Специјалистички
лекарски
прегледи и
амбулантне
дијагностичке
интервенције

Вршено је медицинско праћење професионално изложених лица и
специјалистичко консултативни прегледи по потреби.
Учешће у комисији за помоћ запосленима у оцени тежине њиховог
здравственог стања на основу дијагноза из отпусних листа и
специјалистичких налаза из здравствених установа у којима су лечени.
Медицинско праћење
Лекарски прегледи и попуњавање образаца о тренутном здравственом стању
професионално изложених лица
за запосленe у ЈП који одлазе на скупове и стручна усавршавања у
и психолошки статус.
1.1иностранство.
31.12.2017. Вршено је превијање рана за потребе запослених у ЈП.
Функционална дијагностика.
Унапређење сигурносне и
У току је израда електронског формата картотеке.
безбедносне културе.
Праћено је психолошко стање запослених на пословима са повећаним
ризиком и стално унапређење сигурносне културе. Вршено је психолошко
испитивање 43 запослених који раде на пословима са повећаним ризиком и 1
новозапосленог полустандардизованим психолошким интервјуима и израда
извештаја за лекарски здравствени преглед.
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Самопроцена нуклеарне безбедносне културе интервјуом као техником на
узорку техничара који раде у зони јонизујућег зрачења: израда листе питања
за интервју према плану за узорак испитивања, спровођење интервјуа за 25
техничара, анализа резултата испитивања, израда завршног извештаја.
Анализа стандарда МААЕ везаних за област нуклеарне безбедности и
безбедносне културе.
Реализација 100% ГПП

40.8.3.
Лабораторијски
прегледи и анализе

40.9

УНАПРЕЂЕЊЕ
КАДРОВСКЕ
СТРУКТУРЕ
СЕКТОРА И ЈП

40.9.1
Образовање,
едукација,
оспособљавање

Лабораторијске анализе у
складу са овлашћењима
Министарства здравља

Извршене бихемијске, хематолошке и анализе урина у оквиру претходних и
периодичних прегледа за професионално изложена лица у ЈП.
Израђен је план еталонирања и техничке исправности опреме, план ПТ
активности, међулабораторијских поређења, план обуке и усавршавања за
2017. годину.
Вршена је контрола квалитета рада, како унутрашња тако и спољашња
међулабораторијским поређењима и вођени записи, на свакодневном и
месечном нивоу. Израђиване су контролне карте на месечном нивоу. Вршена
је контрола и мерње амбијенталних параметара, израда записа.
Израђена је евиденција о постојећем стању реагенаса и потрошног
1.131.12.2017. материјала и планирана динамика набавке..
Реализована је набавка реагенаса и калибратора као и потрошни материјал у
циљу одржавања постојећих метода у оквиру акредитације.
Припремљена и је послата документација потребна за прво редовно
надзорно оцењивање од стране АТС.
Додељена су нова овлашћења за испитивања и руковање опремом.
Реализована су међулабораторијска поређења из области анализе урина,
анализе хематолошких параметара – комплетна крвна слика и биохемијских
параметара са Заводом за лабор. дијагностику „Biomedica“.
Реализација 100% ГПП

Извршено је оспособљавање професионално изложених лица за спровођење
мера заштите од јонизујућих зрачења при коришћењу отворених извора
јонизујућих зрачења од стране Центара за перманентно образовање
Института за нуклеарне науке Винча неколико сарадника (др Вера
Спасојевић Тишма, Јелена Ковачевић, Снежана Рашић, Весна Радумило).
Др Невена Здјеларевић је учештвовала на семинару-обуци „Валидација
метода у лабораторијској пракси“, Савез хемијских инжењера Србије.
Интерне обуке запослених из
Извршена је обука Александре Сокић, за обављање послова у оквиру
области радијационе сигурности
Одељења за процену нивоа излагања, под називом “Мерни ланац - Мерач
1.1активности целог тела Whole Body Counter“.
Стручно оспособљавање и
31.12.2017. Реализована је обука колегинице Татјане Петров за рад за мерење
усавршавање запослених
оперативних дозиметријских величина;
Стицање научних звања
Весна Радумило и Драгана Жарковић, одржале су презентацију софтвера за
рад са базом података система континуалног праћења јачине амбијенталног
еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху, а који олакшава контролу система
и припрему података за извештаје.
Колегиница Весна Радумило је похађала курс за интерне провере према SRPS
ISO/IEC 17025:2006, Института за истраживање и пројектовање у привреди.
Др Вера Спасојевић Тишма је одржала једнодневну обуку запосленима о

3.1

Извештаји
Овлашћења

1.1,
1.2,
3.2.

Дипломе. Сертификати
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првој медицинској помоћи.
Учешће на стручним састанцима које организује Секција медицине рада
заједно са Српским лекарским друштвом.
Предавање о хуманој деконтаминацији на Kонгресу радиолошких техничара
и техничара нуклеарне медицине са међународним учешћем (Др Вера
Спасојевић Тишма).
Учешће у програмима Континуиране едукације за здравствене раднике
добијена је акредитација за два стручна састанка који су одржани у ЈП:
„Заштита здравствених радника запослених у зони јонизујућих зрачења“
(акредитациони број Д-1-27/2017, одржан 28.03.2017. предавачи Јелена
Ковачевић и Снежана Савић Рашић, укупно присуствовало 20 учесника)
„Приказ хумане деконатминације и улога медицинске сестре“
(акредитациони број Д-1-26/2017, одржан 25.04.2017. предавачи Јелена
Ковачевић и Снежана Савић Рашић, укупно присуствовало 12 учесника)
Учешће на другом међународном симпозијуму 2nd Serbis –Biomarkers in
diabetes: Analitical and clinical perspectives, (Internacional Federation of clinical
Chemistry and laboratory medicine), EFLM , ESPT (Мелита Нишић).
Учешће на курсу „Клиничко-биохемијска дијагностика и клинички значај
аутоимоног тиреоидитиса“ у организацији Центра за медицинску
биохемију КЦС (Мелита Нишић).
Учествовање на курсу „Значај туморских маркера у дијагностици и праћењу
малигних болести јајника“ у организацији Центра за медицинску биохемију
КЦС (Мелита Нишић).
Реализација 100% ГПП

40.9.2.
Учешће у
научноистраживачким
пројектима (МПНТР,
међународни
фондови)

У сарадњи са другим институцијама објавњено је више стручних и научних
радова, објављених у домаћим и међународним часописима, као и на
скуповима.
Објављени су радови на XXIX Симпозијуму ДЗЗСЦ, Сребрно језеро 2729.09.2017:
Мониторинг радиоактивности у животној средини у околини нуклеарних
објеката (др Иван Кнежевић, др Наташа Лазаревић и остали).
Учешће у пројектима МПНТР.
Корелација радијационих параметара и количине падавина приликом
Припрема нацрта пројеката за
мониторинга радиоактивности у околини нуклеарних објеката (др Иван
конкурисање код међународних
Кнежевић, Весна Радумило).
фондова.
Одређивање специфичне активности трицијума у узорцима воде из околине
1.1Развој сопствених софтверских 31.12.2017. ЈП „Нуклеарни објекти Србије” (др Невена Здјеларевић, Марија Лекић, др
Наташа Лазаревић).
решења и метода.
Радиолошка карактеризација индустријског објекта-некадашњег погона за
Сарадња са другим
производњу фосфорне киселине „Еликсир Зорка-минерална ђубрива доо
институцијама.
Шабац” (др Невена Здјеларевић, др Наташа Лазаревић, Лука Перазић и
остали).
Испитивање садржаја радионуклида у лишајевима из хангара Х2 (др Невена
Здјеларевић, Марија Лекић, др Наташа Лазаревић и остали).
Јачање нуклеарне безбедносне културе у ЈП Нуклеарни објекти Србије
(Светлана Милановић и остали)
Објављен рад на конференцији ICETRAN 2017 под називом Occupational

Периодични извештаји
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External and Internal Exposure Monitoring in the Public Company “Nuclear
Facilities of Serbia” (др Невена Здјеларевић, др Иван Кнежевић).
Послат рад под називом Radioactivity of Characteristic Uranium-Bearing
Geologic Units of Mt. Stara Planina на конференцију The 6th International
Symposium on Mining and Environmental Protection MEP 17 (др Невена
Здјеларевић).
Др Мирослава Станковић је написала три научна рада из области којом се
бави у ЈП НОС за водеће научне часописе у свету, од којих је један рад на
рецензији, а радови који су објављени су RAMALINA CAPITATA (ACH.) NYL.
ACETONE EXTRACT: HPLC ANALYSIS, GENOTOXICITY, CHOLINESTERASE,
ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY. EXCLI Journal, 16:679687,(2017) и Malva sylvestris L. PETALS EXTRACTS: COMPOSITION,
ANTIOXIDANT ACTIVITY AND EFFECT ON MICRONUCLEUS
DISTRIBUTION IN HUMAN LYMPHOCYTE, Oxidation Communications 40,
No 2, 602–612 (2017). Такође је одређена за члана две комисије за одбрану
докторских дисертација на катедри за хемију природно-математичког
факултета у Нишу.
-Лука Перазић је са коауторима из других институција објавио следеће
радове:
Comparison of the angular response of thermoluminescent and optically
stimulated luminescent personal dosimeters, , 4th International Conference on
Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN2017, Kladovo,
Serbia, June 5 – 8, 2017.
Influence of the Percentage Share of Electronegative Gas in the Mixture with
Noble Gas on the Free-Electron Gas Spectrum and Recovery Time,IEEE
Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
Реализација 100% ГПП
40.10.1.

40.10

УНАПРЕЂЕЊЕ
НАЦИОНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУР
Е СИГУРНОСТИ

Сарадња са
Агенцијом за заштиту
од зрачења и
нуклеарну сигурност
Србије,
министарствима и
надлежним државним
органима.
40.10.2.
Сарадња са МААЕ
кроз националне и
регионалне и
пројекте
Учешће у
међународним
стручним

Израда предлога правилника
Израда предлога Програма у
области рада
Експертски послови у оквиру
радних тела и консултантска
активност.

Анализе система радијационе
сигурности у Републици Србији
и региону у односу на стандарде
МААЕ и директиве ЕУ,
Учешће у међународним
интекомпарацијама,
конференцијама, семинарима и
сл.

Реализује се редовна сарадња са Агенцијом.
Реализована је сарадња са Сектором за ванредне ситуације у вези израде
Процене угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других
несрећа, учешће у изради сценарија нуклеарних и радиолошких акцидената.
1.131.12.2017. Предлози сценарија послати Агенцији за заштиту од зрачења и нуклеарну
сигурност Србије
Послати су предлози за измену правилника.
Реализација 100% ГПП
Учешће на тренинг курсу под називом “Interregional Training Course on
Environmental Impact Assessment (EIA) for Decommissioning and Environmental
Remediation (D&ER) Projects”, у оквиру међурегионалног пројекта
Међународне агенције за атомску енергију RER/9/183 “Overcoming the
1.1Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation
31.12.2017.
Projects”, одржаном у Ланкастеру, Уједињено Краљевство, у периоду од 2024. фебруара 2017. године (др Иван Кнежевић).
Учешће на радионици под називом Regional Workshop on Release of
Decommissioning Material and Waste from Regulatory Control, у оквиру
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Реализација
регионалног пројекта Међународне агенције за атомску енергију RER/9/138
Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning
Projects, одржаном у Софији у Бугарској, од 23-27. јануара 2017. године (др
Невена Здјеларевић).
Учешће на Regional Workshop on Environmental Monitoring, у оквиру
регионалног пројекта Међународне агенције за атомску енергију RER7008 Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and
Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental
Monitoring, који је реализован од 27-31 марта 2017. у Пакшу у Мађарској (др
Наташа Лазаревић).
Учешће већег броја сарадника из сектора на курсу под називом “International
Response Training Course”, који је одржан у ЈП “Нуклеарни објекти Србије” у
периоду од 16 - 19. маја 2017. године.
Учешће на Regional Workshop on Links between Monitoring, Assessment of
Exposures and Demonstration of Compliance with Radiological Criteria, у
оквиру регионалног пројекта Међународне агенције за атомску енергију
RER7008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the
Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for
Environmental Monitoring, који је реализован од 12-16 јуна 2017. у Бечу у
Аустрији (др Наташа Лазаревић).
Учешће у радионици под називом Regional Workshop on Sampling Procedures
for Water and Sediment Sample у оквиру регионалног пројекта Међународне
агенције за атомску енергију RER/7/008Strengthening Capabilities for
Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for
Environmental Radioactivity Monitoring, која је одржана у Козлодују у
Бугарској у периоду од 26-30. 06. 2017. године (др Невена Здјеларевић).
Учешће колеге Ивана Кнежевића на скупу под називом “Technical Meeting on
Lessons Learned from High Enriched Uranium Take-back Programmes”, у
оквиру међурегионалног пројекта Међународне агенције за атомску енергију
T3-TM-55816, одржаном у Тбилисију, Грузија, у периоду од 19-23. јуна 2017.
године. Израда националне презентације под називом “Removal of Spent
Nuclear Fuel at Vinca Site”.
Учешће колеге др Ивана Кнежевића на тренинг курсу под називом “Regional
Train the Trainers Course for Radiation Protection Officers of Medical and
Industrial Facilities”, у оквиру пројекта Међународне агенције за атомску
енергију RER/9/142 “Establishing Sustainable Education and Training
Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety”, одржаном у
Бакуу, Азербејџан, у периоду од 3-7. јула 2017. године.
Учешће Луке Перазић на Regional Workshop on Establishing National Dose
Registries and the ORPAS Methodology, одржаном у Бечу од 24-07 до 26-072017.
Учешће Луке Перазић на скупу Workshop on Development of the Safety Case
and Safety Assessment of Predisposal Management, Activities and Facilities, који
је одржан у Бечу од 07-08 до 11-08-2017.
Учешће у радионици Workshop on Subtask 3.4 National Policy & Strategy for
Radioactive Waste Management u okviru projekta IPA 2011: Further
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Индика
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Ред.
бр.

¹. Стратешки
правац рада

2
Оперативни
циљеви

Садржај рада
(активност /догађај/пројекат)
3

4.

Трајање
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Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29

Реализација
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Индика
тор

Излаз/
напомена

Enhancement of the Technical Capacity of Nuclear Regulatory Bodies in Albania,
Bosnia and Herzegovina, the Former Yugoslav Republic of Macedonia,
Montenegro and Serbia, as well as Kosovo (This designation is without prejudice
to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the
Kosovo Declaration of Independence), која је одржана у Београду у периоду 56. jul 2017. Године (др Невена Здјеларевић, др Наташа Лазаревић, Лука
Перазић).
Учешће на скупу под називом “Decommissioning of Research Reactor RA in
Serbia”, одржаном у Јавном предузећу “Нуклеарни објекти Србије”, у
периоду 21-22.09.2017.
Учешће у радионици Further Enhancement of the Technical Capacity of Nuclear
Regulatory Bodies in Albania, Bosnia and Herzegovina, the Former Yugoslav
Republic of Macedonia, Montenegro and Sebia, as well as Kosovo, која је
одржана 21-22.09.2017. године у ЈП (др Наташа Лазаревић, др Иван
Кнежевић, др Невена Здјеларевић, Марија Лекић)
Учешће на Regional Workshop on In Situ Methods for Contaminated Site
Characterization, у оквиру регионалног пројекта Међународне агенције за
атомску енергију RER7008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide
Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality
Control System for Environmental Monitoring, који је реализован од 06-10.
новембра 2017. у Печују у Мађарској (др Наташа Лазаревић).
Реализација 100% ГПП

40.11.

РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРОЈЕКТА (EU
ФОНДОВИ)

40.11.1
Реализација IAEA TC
SRB 3004, 9002, 9004

ОСТАЛО

У сарадњи са сектором за управљање РАО
Део опреме која је планирана у складу са пројектом МААЕ „SRB2014005:
Strengthening the capacity of chemical characterization of radioactive waste in
PC “Nuclear Facilities of Serbia” је испоручена и инсталирана.
Реализација IAEA TC SRB 3004,
1.1Опрема добијена по пројектима (SRB9004): центрифуга: HETTICH
9002, 9004 пројеката
31.12.2017. UNIVERSAL 320, Немачка, лабораторијски шејкер: IKA KS 130 basic,
Немачка, UV VIS spectrometer Perkin ELMER Lambda 365, Flashpoint Tester
Расписан је тенедер МААЕ у вези са набавком простале опреме.
Реализација 100% ГПП
Учешће у изради Акта о процени ризика
Израда средњерочног и дугорочног Плана рада сектора.

1.1,
1.2,

Извештај

3.1

Акт о процени ризика
Планови.
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Табела 4: Реализација активности Сектора за нуклеарну безбедност
Ред. бр.

¹Стратешки
правац рада

50.1.1
Израда Плана деловања у
случају акцидента

50.1

Деловање у
случају
акциденатa

50.1.2
Обука Сектора у случају
акцидента
50.1.3
Сарадња са релевантним
домаћим институцијама

50.2.1
Израда планова,
програма, процедура и
упутстава Сектора
50.2.2

50.2

Унапређење
система
физичкотехничке
и противпожарне
заштите

Садржај рада

3

Оперативни циљеви

2

Прибављање потребних
аката предузећа из
области заштите од
пожара и
имплементација аката у
ЈП
50.2.3
Одржавање
противпожарне опреме у
складу са законом

(активност /догађај/пројекат)
Израда Плана деловања ЈП
Израда процедура и упутстава за
деловање у Сектору у случају
акцидента, које произилазе из Плана
деловања ЈП
Имплементација Плана и програма
обуке Сектора, у случају акцидента,
који произилази из Плана деловања
Учешће на скуповима и састанцима
везаним за Национални план деловања
у случају акцидента

Израда радних процедура и упутстава
Сектора која произилазе из законских,
подзаконских и аката ЈП
Израда аката предузећа који
произилазе из Закона о заштити од
пожара и Плана заштите од пожара ЈП
Праћење извршавања налога
службеника Министарства
унутрашњих послова (инспектора)

4.

Трајање

01.0131.12.17

01.0431.10.17

01.0131.12.17

Реализација

Индикатор

Излаз/напомена

У сарадњи са Сектором за радијациону
сигурност урађена је радна верзија Плана
деловања у случају акцидента, верзија 3.0.
Реализација 100% ГПП

3.2

План, процедуре

Урађена обука (PL.0570.1)
Реализација 100% ГПП

3.2

Извештај бр.40_03/17

3.2

Извештај

4.1

Упутствo о униформи и
ознакама (QU.0571.4).

4.1

Техничка документација
ЦАС оверена од стране МУП

Представници Сектора учествовали на
састанцима организованим од стране
АЗЈЗНСС.
Динамика
реализације
спољашњих чинилаца.

зависи

од

Реализација 100% ГПП
Израда Упутства о униформи и ознакама
(QU.0571.4).
01.0230.11.2017.

01.0131.12.2017.

У току јр израда Процедура о уласку у ЈП
(QP.0571.3)
Реализација 100% ГПП
Поднешен захтев за јавну набавку за
техничку документацију за објекат ЦАС.
Реализација 0% ГПП
У овом периоду није било активности
инспекцијских органа.
Сервисирање система за дојаву пожара.

Сервисирање и контролно испитивање
ватрогасне опреме ЈП у складу са
Планом одржавања
Сервисирање ватрогасног возила

50.2.4

Израда презентације

Обуке одељења

Извођење обуке

01.0131.12.2017

Реализација 100% ГПП (100% за
извештајни период)
Сервисирање ПП апарата и хидрантске
мреже.

01.0331.10.2017

Реализација 100% ГПП (100% за
извештајни период)
Завршена обука за добијање лиценце за
обављање
делатности
приватног
обезбеђења, за 8 запослених, која је
отпочета у току 2016.

Извештаји
4.1
Извештаји

4.1

Добијене лиценце за
обављање делатности
приватног обезбеђења за 8
запослених
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¹Стратешки
правац рада
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3

Оперативни циљеви

2

(активност /догађај/пројекат)

4.

Трајање

Реализација

Индикатор

Завршена обука за добијање лиценце за
обављање
делатности
приватног
обезбеђења, за 3 запослених.

Добијене лиценце за
обављање делатности
приватног обезбеђења за 3
запослена.

Урађена обука службе ППЗ (PG.0572.2) у
складу са Планом обуке за 2017.год.
Реализација 100% ГПП (100% за
извештајни период)
Урађена општа обука за службенике
обезбеђења (PG.0571.1) у складу са
Планом обуке за 2017.год.
Реализација 100% ГПП
Урађена је ватрогасна вежба одељења у
складу са Планом обуке за 2017. год.
Реализација 100% ГПП

50.2.5
Обука запослених у ЈП

Имплементација програма обуке
запослених у складу са Законом и
Програмом основне обуке радника
Израда презентације
Извођење обуке
Тестирање

50.2.6
Посебне обуке

Обука службе ФТЗ у руковању
ватреним оружјем са гађањем

Извештај бр.08/17
Извештај бр.50-46/17
Извештај бр.50-98/17
Извештај бр.20/17-50
Извештај бр.50-75/17

Извршена је обука за два новопримљена
радника.
01.0130.11.2017.

01.0430.09.2017.

Извршена је основна обука за једног
новопримљеног радника.

Записник бр.7-34/17
4.1

Извршена је основна обука за једног
новопримљеног радника.
Реализација 100% ГПП
Активност је предвиђена у септембру.
Обука реализована крајен октобра.
Реализација 100% ГПП

Излаз/напомена

Записник бр.7-100/17
Записник бр.7-213/17

4.1

Извештаји

4.1

Упутство QU.0570.1 верзија
1.1

У овом периоду је урађена анализа
актуелности важећих докумената Сектора.
50.2.7
Ажурирање постојећих
докумената Сектора

Ажурирање планова, програма,
процедура и упутстава одељења

01.0131.12.2017

Ажурирано је Упутство за руковање са
централом за дојаву пожара и паралелним
таблоом.
Урађена је измена
унутрашњем реду.
Реализација 100%
извештајни период)

50.2.8.
Усклађивање постојећих
докумената одељења са
ИСМК

Усклађивање планова, програма,
процедура и упутстава одељења

01.0131.12.2017.

Правилника
ГПП

(100%

о
за

У овом периоду је урађена анализа
потреба за усклађивањем постојећих
докумената Сектора са ИСМК
У току је усклађивање документа везаног
за рад службе ППЗ.

4.1

Документа
Сертификат према ИСО 9001

Реализација 0% ГПП
50.2.9
Израда докумената у
складу са Уредбом

Планови, програми годишњи извештаји
који проистичу из Уредбе

01.0131.12.2017.

Израда извештаја за претходну годину
Реализација 100% ГПП

4.1

Год.извештаји Министарству
и Агенцији
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Позив: QU.0101.1
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Ред. бр.

¹Стратешки
правац рада

50.3

50.4

Успостављање
система за
одржавање
објеката и
система
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3

Оперативни циљеви

2

50.2.10
Едукација запослених по
питању безбедносне
културе

Спровођење
физичкотехничке
и противпожарне
заштите

Садржај рада

Бр.записа: 3/17
Датум: 2018-01-29

(активност /догађај/пројекат)

Израда програма едукације
Извођење обуке

4.

Трајање

01.0131.12.2017.

50.3.1
Редовни послови
спровођења
физичкотехничке
заштите

Редовна контрола лица и возила на
улазу у Kруг
Контрола приступа у нуклеарне
објекте
Издавање пропусница за улазак у круг
и нуклеарне објекте

01.0131.12.2017.

50.3.2
Редовни послови у раду
са PACS-ом

Издавање и контрола пропусница

01.0131.12.2017.

50.3.3.
Редовни послови
спровођења
противпожарне заштите

Редовна контрола објеката и круга
Редовна контрола противпожарних
справа и опреме
Дежурства при већим скуповима у
објектима и при радовима резања,
лемљења и заваривања
Контрола за потребе безбедности

01.0131.12.2017.

Израда и имплементација
Планова и Програма
одржавања објеката и
система

Израда нацрта буџета за послове из
надлежности Сектора
Учешће у раду комисија за ЈН
Израда и имплементација плана
текућег одржавања
Израда и имплементација плана
инвестиционог одржавања

На основу резултата првих анкета
завшених
крајем
прошле
године,
припремљен је план за вођење интервјуа
са запосленима. Досадашњи резултати
рада су представљени на међународним
састанцима
и
конференцијама
а
припремљен је и рад за конференцију коју
организује Друштво за заштиту од зрачења
Србије и Црне Горе као и за конференцију
која ће се у новембру одржати у Бечу у
организацији МААЕ.
Реализација 100% ГПП
Вршене су редовне активности на
капијама.
Вршене су редовне активности на
контроли
приступа
нуклеарним
реакторима.
Реализација 100% ГПП (100% за
извештајни период)
Вршене су редовне активности издавања и
контроле пропусница.
Реализација 100% ГПП (100% за
извештајни период)
Вршене су редовне активности на
контроли објеката, ППЗ справа и опреме,
припрема за контрлно испитивање
преносних ППЗ апарата.
Вршено је дежурство у објекту РБ за време
обуке Депармана за енргетику САД-а.
Реализација 100%
извештајни период)

ГПП

(100%

Индикатор

Излаз/напомена

4.1

Запис о извршеној едукацији

4.1

Пропуснице

4.1

Пропуснице

4.1

Извештаји

Извештаји

за

Активности на:

Учешће у изради краткорочних и
дугорочних планова и програма
пословања ЈП
50.4.1

Реализација

1. ревидирању Плана одржавања објеката
и система ЈП; (реализација: 70% I и II кв, и
0% III кв)
01.0131.12.2017.

2. изради списка процедура и упутстава за
одржавање ППО и нацртима докумената за
одржавање ППО, (реализација: 50% I и II
кв и 0% III кв)
3. изради Програма претпогонских
испитивања за пуштање у пробни рад
објекта ППО (реализација: 100% I кв и II
кв и 0% III кв)

План одржавања објеката и
система - ревидиран
1.2

Програм одржавања објеката
и система –ревидиран
Процедуре и упутства за
одржавање ППО
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Оперативни циљеви

2

(активност /догађај/пројекат)

4.

Трајање

Реализација
Реализација
40%
извештајни период)

ГПП

(0%

Индикатор

Излаз/напомена

1.2

Извештаји

за

Није било радова на овим активностима у
IV кварталу. Разлог неизвршења је
недостатак извршиоца.
50.4.2.
Редовно одржавање
објеката, опреме и
система

50.4.3.
Ремонт опреме и система

50.4.4.
Адаптација и санација
објеката ЈП

Одржавање опреме према
одговарајућим процедурама и
упутствима у складу са Планом
одржавања

Редовни и ванредни ремонти према
одговарајућим процедурама и
упутствима у складу са Планом
одржавања

Израда пројектних задатака, планова и
потреба за адаптацију и реконструкцију
инфраструктурних објеката

01.0131.12.2017.

Извршене
су
редовне
активности
(редовни квартални прегледи Интегралног
система техничке заштите, периодични
прегледи инсталација, грејних тела, паник
расвете, ...)
Реализација 100%
извештајни период)

01.0131.12.2017.

Адаптација и одржавање објеката

Одржавање
инфраструктурних
објеката

Израда пројектних задатака, планова и
потреба за адаптација
инфраструктурних објеката и праћење
реализације
Одржавање инфраструктурних објеката

за

ГПП

(100%

за

Урађене припреме за санацију крова
објекта 50; санација метеоролошке опреме,
а радило се и на проширењу система за
мониторинг уградњом дела ситема за
ППО,
израда
Пројекта
санације
вентилационог система КБ Анекс 1 и
WBC-a и реконструкција система топле
воде у Санитарном пропуснику и Врућим
коморама РА.

1.2
3.1
3.2

Извештаји

4.1

3.1/3.2/1.2

Извештаји, техничка
документација

3.1

Извештаји, техничка
документација

Разлози неизвршења Плана су недостатак
извршиоца и недовршен посао спољних
извршиоца.
Реализација 100%
извештајни период)

50.4.5.

(100%

Урађен
редовни
ремонт
електроенергетског система, транспортних
средстава, вентилационих система, опреме
у Ех заштити и ванредни ремонт система
топле воде у Санитарном пропуснику и
Врућим коморама РА.
Реализација 100%
извештајни период)

01.0131.12.2017.

ГПП

4.1

ГПП

(100%

за

Динамика
реализације
зависи
од
реализовања Плана јавних набвки и
исказаних потреба.
01.0131.12.2017.

Санације капија РБ, Источна пријавница
Ограда РАО.
Санација водоводне и канализационе
мреже РА, КБ и Објекта 32.
Санација хидрантске мреже Х1, оптичких
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2

(активност /догађај/пројекат)

4.

Трајање

Реализација

50.4.6.
Сертификација и
испитивања

50.5

Прибавање атеста, сертификата и
извештаја у складу са Планом
одржавања и законима и прописима РС

01.0131.12.2017.

50.5.1
Сарадња са
међународним
институцијама

Учешће на састанцима, скуповима и
међународним пројектима

Индикатор

Излаз/напомена

1.2

Атести, Извештаји

4.1

Сертификат

каблова пријавница и ЦАС-а. Санација
опреме и веза PACS-a.
Реализација 100%
извештајни период)

Сарадња са
међународним
институцијама
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01.0131.12.2017

ГПП

(100%

за

Извршени су сервис и провера дизел
електро агрегата и система за рану дојаву
пожара.
Реализација 100%
извештајни период)

ГПП

(100%

за

Остварена је сарадња са МААЕ као и
Светским институтом за нуклеарну
безбедност-представници
Сектора
су
активно учествовали на тренинг курсевима
и радионицама..
У мају одржан тренинг курс у
просторијама ЈП организован од стране
Департмана за енергетику САД-а.
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III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017.
ГОДИНЕ

ОБРАЗАЦ 1 - БИЛАНС УСПЕХА
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Предузеће је за период јануар - децембар 2017. године планирало пословни приход у износу од 303.635
хиљада динара, а остварило укупан износ од 272.944 хиљада динара, што је од планираног износа мање за
10,1%
Приходи од продаје производа и услуга (група 61) реализовани су у износу од 30.220 хиљада динара,
што је 60,4% од планираних. Ради се о приходима од прикупљања и складиштења радиоактивног отпада
и услуга из области радијационе сигурности.
Приходи од премија, субвенција, донација, дотација и сл (група 64) где се највећи део (подгрупа 640)
односи на средства из буџета РС (са позиције 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама), која се књиговодствено обухватају на позицији прихода онда када су њима покривени
трошкови пословања. Ова група је за посматрани период планирана са 247.715 хиљада динара а
реализована са 236.640 хиљада динара (реализовано 95,5%).
Други пословни приходи (група 65) се односе на издавање у закуп црпног постројења на Дунаву
комитенту ЈКП „Водовод и канализација”, као и издавању у закуп крова на објекту и дела земљишта око
објекта, за постављање антена комитенту „Телеком” а.д. Приходи из ове групе реализовани су у укупном
износу од 6.084 хиљада динара и у потпуности су реализовани.
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
У периоду јануар - децембар 2017. године Предузеће је планирало 303.091 хиљада динара, а реализовало
пословне расходе у укупном износу од 278.814 хиљада динара, што је испод планираног износа за 8%.
Трошкови материјала (група 51 осим 513) остварени су у износу од 8.386 хиљада динара, што је 13,5%
испод планиране вредности.
Трошкови горива и енергије (група 513) остварени су у износу од 15.523 хиљаде динара. Ови трошкови
су 20,6% испод планираних, а односе се на трошкове електричне енергије, горива за возила и трошкове
мазута, за потребе грејања.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52) остварени су у износу од
167.782 хиљадe динара, а чине их трошкови зарада за запослене, трошкови превоза до радног места и са
радног места, накнаде члановима Надзорног одбора и др. Реализовани су са 95% од планираних
вредности.
Трошкови производних услуга (група 53) остварени су у износу од 14.556 хиљада динара, што је 74%
од планираних. Највећим делом се односе на трошкове одржавања основних средстава, мониторинг
радоактивности у околини нуклеарног објекта, разне поправке опреме и др.
Трошкови амортизације (група 540) остварени су у износу од 45.465 хиљада динара, што је за 1% изнад
планираних вредности. Разлог је амортизација основних средстава добијених из ино донација, која нису
била планирана.
Нематеријални трошкови (група 55) остварени су у износу од 26.779 хиљада динара, и релаизовани су
са 83% у односу на планирану вредност. У највећем делу ова група трошкова се односи на трошкове
пореза (око 47%) и то на обавезу Предузећа да сваког месеца уплаћује у буџет РС, као разлику између
обрачуна бруто 2 зарада пре умањења и након умањења зарада, а на основу Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 116/14). Друга по значају подгрупа трошкова су
трошкови непроизводних услуга (око 46 %), где је највећа ставка обезбеђење објеката Предузећа.
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ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ
У извештајном периоду Предузеће је остварило пословни губитак у износу од: 5.870 хиљада динара.
Основни разлог пословног губитка су приходи од тржишних активности. Приходи са тржишта у највећој
мери зависе од корисника, њиховог планирања средстава и динамике трошења. Корисници наших услуга
у највећој мери су буџетски корисници, тако да и њихов план зависи од опредељених буџетских
средстава, па у том смислу је и наша реализација неизвесна.
Предузеће је у извештајном периоду остварило финансијске приходе у износу од 553 хиљаде динара,
који се дносе на позитивне курсне разлике и приходе од камата, а финансијске расходе је остварило у
износу од 189 хиљада динара, а највећим делом се односе на негативне курсне разлике.
У извештајном периоду Предузеће је остварило остале приходе у износу од 1.772 хиљаде динара, а
највећи део се односи на приходе по основу наплаћених пенала, капаре, изгубљене добити, накнаде штете
идр.( наплаћена меница за озбиљност понуде), док су остали расходи.
реализовани у износу од 190 хиљада динара, а највећи део се односи на накнаде штете трећим лицима за
неискоришћени годишњи одмор.
НЕТО РЕЗУЛТАТ
У извештајном периоду Предузеће је остварило нето добитак у износу од 98 хиљада динара.
ОБРАЗАЦ 1А - БИЛАНС СТАЊА
АКТИВА
Предузеће је у 2017. години активирало Постројење за прераду отпада. У извештајном периоду било је
повећања на позицији постројења и опреме у укупном износу од 24.451 хиљада динара од чега 8.353
хиљаде динара из међународне донације, 11.273 хиљаде динара из сопствених средстава и 4.825 хиљада
динара од активирања основних средстава у припреми.
Што се тиче опреме и постројења у припреми, 499 хиљада динара (АОП 0016) односи се на рачунаре и
рачунарску опрему и метално кућиште са мотором за бидестилациони апарат.
На позицији залихе (АОП 045) налази се износ од 2.039 хиљада динара, а највећи део се односи на ХТЗ
опрему у износу од 1.808 хиљада динара.
Потраживања од купаца у земљи (АОП 0056) на дан 31.12.2017. године износе 1.504 хиљаде динара, а
највећи део се односи на потраживања од ЈКП Београдски водовод (503 хиљаде динара), Клинички
центар Војводине (467 хиљада динара) и Институт за онкологију и радиологију Србије (461 хиљада
динара).
Потраживања из специфичних послова (АОП 0059) у износу од 15.965 хиљада динара односи се на
инвестициона улагања Предузећа ранијих година у објекат који је Одлуком Владе РС о оснивању
Предузећа припао Предузећу, али пошто је инвестиција започета пре оснивања Предузећа и све дозволе о
градњи гласе на Институт „Винча”, уложена средства се налазе на наведеној контној позицији. Након
предаје свих потребних докумената Предузећу од стране Института, објекат ће бити укњижен у пословне
књиге Предузећа на позицију АОП-а 0012 – Грађевински објекти.
ПАСИВА
Обавезе према добављачима у земљи (АОП 0456) на дан 31.12.2017. године износе 4.456 хиљада динара,
и у потпуности се односе на обавезе које нису доспеле на плаћање. Предузеће редовно измирује своје
обавезе на дан доспелости према свим комитентима , у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама.
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Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) у износу од 14.970 хиљада динара односе се на укалкулисану
зараду и накнаде зарада, као и обавезе за уплату у буџет РС, која се исплаћује у јануару месецу 2018.
године.
Пасивна временска разграничења (АОП 0462) односе се на одложене приходе будућег периода по основу
државних давања и условљених донација међународних организација.
ОБРАЗАЦ 1Б - ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
Предузеће је у извештајном периоду остварило приливе готовине од пословних активности у износу од:
242.085 хиљада динара и остварило је одливе готовине од пословних активности у износу од: 230.321
хиљаде динара.
Oдлив готовине из активности инвестирања износи 16.091 хиљада динара.
Није било прилива и одлива готовине из активности финансирања.
Предузеће је на дан 01.01.2017. године располагало са готовином у укупном износу 46.600.926,37 динара,
а на дан 31.12.2017. године располаже са готовином у укупном износу од 42.191.731,08 динара.
ОБРАЗАЦ 2 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Код трошкова запослених све позиције су реализоване испод, или у границама планираних вредности,
осим помоћи радницима и породици радника. Ови трошкови су планирани у износу од 300 хиљада
динара, а реализовани у износу од 365 хиљада динара. Разлог за прекорачење је исплата накнаде
трошкова у случају смрти запосленог, и накнаде трошкова у случају смрти члана уже породице, што
Предузеће не може да предвиди.
Напомињемо да ови трошкови улазе у групу трошкова 52, који су у укупном износу мањи од планираних.
ОБРАЗАЦ 3 – ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Што се тиче броја запослених и ангажованих лица на дан 31.12.2017. године, Предузеће има 119
запослених. Од укупно 119 запослених, 117 је запослено на неодређено време (од тога један запослени
коме мирује радни однос) и 2 запослена на одређено време (до повратка запослених са боловања).
ОБРАЗАЦ 4 – КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Предузеће је, након добијања Решења Владе РС од 23.10.2015. године о давању сагласности на утврђене
цене, отпочело са применом истих. Цене су задржане на истом нивоу, није било промена цена производа
и услуга.
ОБРАЗАЦ 5 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Предузећу је, за финасирање оперативних трошкова, из буџета РС за 2017. годину, опредељен укупан
износ од 200.000.000 динара. У извештајном периоду Предузеће је по овом основу имало приливе у
износу од 200.000.000 динара.
ОБРАЗАЦ 6 – СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Од наведених средстава за посебне намене, Предузеће је у извештајном периоду утрошило средстава за
репрезентацију у износу од 199.720 динара, што је мање од планираних.
ОБРАЗАЦ 7 – НЕТО ДОБИТ
Предузеће, у периоду од 2012 – 2014. године, послује са губитком, 2015. и 2016. годину је завршило са
позитивним резултатом. У извештајном периоду Предузеће је пословало са добитком у износу од 98
хиљада динара.
ОБРАЗАЦ 8 – КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
На дан 31.12.2017. године Предузеће није кредитно задужено, нити планира да се кредитно задужи у
наредним периодима.

