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ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
Деловодни број: 043-2-2/2020-000
Датум: 21.02.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са I редовне седнице Колегијума директора Института “Винча”, одржане дана 21.02.2020. године, са
почетком у 10:00 часова у сали за састанке Управне зграде Института Института «Винча».
Седници присуствују:
Проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора Института, др Горан Живковић, помоћник директора Института
за технолошки развој, др Срђан Петровић, помоћник директора Института за нуклеарне и aкцелераторскe
наукe и технологијe, др Мирослав Аџић, помоћник директора Института за науку, Маја Миланов, извршни
секретар Института, др Петар Беличев (010), др Јелена Белошевић – Чавор (011), др Зоран Ивић (020), др
Драгана Јовановић (030), др Давор Перушко (040), др Милован Стојиљковић (050), др Љиљана Јанковић
Мандић (060), Зорица Обрадовић (064), др Сања Врањеш - Ђурић (070), др Маја Живковић (080), др
Снежана Пејић (090), др Славко Димовић (100), др Ненад Милошевић (140), др Душан Бучевац (170),
Небојша Шкрбић (180), Радмила Ћоровић Меденица (240), Иван Лазовић (300/200) и Светлана
Спасојевић (300/220), директори организационих јединица Института, др Жељко Шакота (160), Мирослав
Туфегџић (280), Дагана Конаков Радовановић – Руководилац Центра независне интерне ревизије, др
Сања Милошевић Говедаровић и др Весна Максимовић, представници Центара изузетних вредности.
Послове записничара на овој седници обавља Маја Миланов, мастер правник, Извршни секретар
Института „Винча“.
Проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора Института „Винча“, констатује да постоји кворум за рад и
предлаже следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање Извода из записника са IV редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“,
Бр.: 043-28-2/2019-300/000 од 17.12.2019. године;
2. Информација о текућем пословању Института „Винча“;
3. Информација о докуменатима које је потребно припремити, усвојити и применити да би ИКТ
систем Института „Винча“ квалитетно, ефективно и стабилно функционисао;
4. Разматрање понуде за сарадњу између European Training Academy (EUTA) и Института „Винча“ у
циљу искоришћавања расположивих ЕУ Фондова;
5. Разно
Констатује се да је су чланови Колегијума директора Института «Винча», једногласно усвојили
предложени дневни ред.
А.д. 1.
Констатује се, да је уз два УЗДРЖАНА гласа чланова Колегијума директора, који нису
присуствовали претходној седници Колегијума директора Института „Винча“, и свим осталим гласовима
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ЗА, усвојен Извод из записника са IV редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“, Бр.: 04328-2/2019-300/000 од 17.12.2019. године.
Дискусија изостављена.
А.д. 2.
Констатује се да је под другом тачком дневног реда, Проф. др Снежана Пајовић, в.д.
директора Института «Винча», информисала присутне о следећем:
 Између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Института за нуклеарне науке
'Винча', је потписан Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2020.
години;
o Министарство ће наведеним Уговором финансирати научноистраживачки рад
(накнаде за рад истраживача у бруто износу, режијске трошкове и материјалне
трошкови истраживања), Научно Истраживачким Организацијама (НИО) у 2020.
години на нивоу исплате НИО за децембар месец 2019. године, у складу са Законом;
o Део средстава намењен за потребе режијских трошкова у износу од 10% ће бити
пребачен на рачуне Организационих јединица Института;
o Постоји могућност да и наредна 2021. година, буде прелазна;
 Института «Винча», мора да се ослободи дугова, јер је то ограничавајући фактор за даљи развој и
функционисање Института;
o По Решењу Број: 401-00-04009/2018-26-2 од 24. априла 2019. године, Минстарствa
финансија Републике Србије, Сектора за буџетску инспекцију, Одељења буџетске
инспекције, Институт за нуклеарне науке «Винча», је у обавези да на рачун извршења
буџета РС изврши уплату новчаних средства у укупном износу 49.405.500,00 динара, која
представљају 50% неуплаћене добити по завршним рачунима Института за нуклеарне
науке «Винча» за 2015., 2016. и 2017. годину.
 Институт је у периоду мандата претходног в.д. директора Института, јула 2019.
године, извршио уплату средстава у износу од 4.000.000,00 динара;
 у складу са Одлуком, коју сам ја донела 26. децембра 2019. године Институт је
извршио уплату средстава у износу од још 15.000.000,00 динара;
 док ће преостали дуг исплатити у два преостала дела у износу од 15.000.000,00
динара и 10.405.500,00 динара, најкасније до 30.06.2020. године.
 Захтев за повећање капитала из нераспоређене добити по завршном рачуну за 2017. годину
Института за нуклеарне науке „Винча“, у износу од око седамнаест милиона динара није усвојен.
 У сачињавању Програма научноистраживачког рада Института за нуклеарне науке «Винча», који
се састоји од:
ПРОГРАМА 1. – НОВИ МАТЕРИЈАЛИ И НАНО НАУКЕ,
ПРОГРАМА 2. – ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ,
ПРОГРАМА 3. – ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ,
ПРОГРАМА 4. – НУКЛЕАРНА ФИЗИКА, ФИЗИКА ЧЕСТИЦА И ТЕОРИЈА ГРАВИТАЦИЈЕ и
ПРОГРАМА 5. – НУКЛЕАРНЕ И АКЦЕЛЕРАТОРСКЕ ТЕГНОЛОГИЈЕ, поред Програмског одбора
учествовали су и директори организационих јединица Института.
Мишљења сам да исте треба свести на Програмске Теме.
Молим вас да организујете састанке са бившим руководиоцима Пројеката и истраживачима и да
до средине марта месеца 2020. године, доставите Ваше предлоге Руководиоца Тема, како би
2

благовремена била сачињена Решења о именовању Координатора Програма и Руководиоца тема,
којима би јасно била дефинисана права и обавезе истих на реализацији Програма, односно
програмских Тема.
Програмски одбор ће дефинисати начин расподеле материјалне трошкови истраживања, након
чега ће бити донет Правилник о расподели финансијских средстава намењених финансирању
научноистраживачког рада НИО у 2020. години;
 Очекује се да ће до краја месеца бити закључен Уговор о реализацији и финансирању програма
ФАМА између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Института за нуклеарне
науке 'Винча';
 Склапање Уговора о делу и ауторском делу није дозвољено за послове који су из делатности
Института, послове који спадају у споредну или претежну делатност Института, послове који су
предвиђени систематизацијом и организацијом радних места и послове који се обављају
свакодневно у континуитету (видети Извештај Државне ревизорске Институције).
Молимо Вас да о овоме обавестите колеге истраживаче у вашим организационим јединицама.
 Нацрт новог Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, ће бити завршен до краја фебруара;
 Између Привредне комора зелена Србија, коју заступа Саша Михајловић и Института за нуклеарне
науке ’’Винча’’, кога заступа Проф. др Снежана Пајовић, в.д директора Института, је дана
24.01.2020. године закључен Уговор о пословно-техничкој сарадњи.
 У току је потписивање Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Private Scientific Institution
INSTITUTE FOR ADVANCED COMPOSITES AND ROBOTICS, R.N. Macedonia, кога заступа директор мр.
Драган Вељаноски и Института за нуклеарне науке ’’Винча’’, кога заступа Проф. др Снежана
Пајовић, в.д директора Института;
Задужују се директори организационих јединица Института, да доставе Управном одбору Института на
усвајање ценовнике по којима се наплаћију услуге пружања услуга трећим лицима.
Констатује се да је под овом тачком дневног реда Светлана Спасојевић, директор Центра – Заједничке
службе Института информисала присутне да:
 је остало је око 20 милиона динара неутрошених ДМТ II сретсава из 2019. године и да обзиром да
је трошење наведених средстава планирано на нивоу Пројеката, стручне службе морају бити
обавештене уколико дође до укрупњавања Пројеката у оквиру Програма.
 се средства могу трошити само у складу са усвојеним Финансијским планом и Планом Јавних
набавки. Уколико постоји потреба да се изврши пренамена средстава, неопходне су измене
Финансијског плана и Плана Јавних набавки.
Дискусија изостављена.
А.д. 3. Констатује се, да је под трећом тачком дневног реда, Колегијуму директора Института, достављен
Нацрт Правилника о безбедности информационо-комуникационих система у Институту за нуклеарне
науке “ Винча”, на чијој изради је радила Служба за одржавање рачунара и рачунарске мреже и
Бранислав Медаковић, експерт из ове области, ангажовану по основу Уговора ван радног односа.
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Наведеним Правилником ће се ближе дефинисати и утврдити мере заштите, информационо комуникационих система, а нарочито принципи, начин и процедуре постизања и одржавања адекватног
нивоа безбедности система, као и овлашћења, дужности и одговорности запослених и уговором
ангажованих лица у Институту „Винча“.
Дискусија изостављена.
Задужују се директори организационих јединица Института, да у року од недељу дана Ивану Лазовићу,
директору Центра – Оператива, доставе своје примедбе и сугестије на достављени Нацрт Правилника о
безбедности информационо-комуникационих система у Институту за нуклеарне науке “ Винча”.
А.д. 4. Констатује се, да је под четвртом тачком дневног реда, Колегијум директора Института, упознат са
понудом за сарадњу European Training Academy (EUTA) у циљу искоришћавања расположивих ЕУ
Фондова.
Сарадња би се односила на пружање консултантских услуга, у циљу информисања истраживача Института
„Винча“ о међународним конкурсима за истраживачке пројекте, анализи позива и финансираних
пројеката, помоћи у развоју пројектних идеја и тражењу партнера, писању и преевалуацији предлога
пројекта,...
А.д. 5. Констатује се да је у оквиру тачке „Разно“, било речи и о:
 питању запошљавања нове групе истраживача на неодређено време у 2020. години, обзиром да је
крајем 2019. године у радни однос на неодређено време примљено око 80 истраживача у радни
однос на неодређено време, у вези са чиме је одговорено да се Молба за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места у Институту за нуклеарне науке „Винча“ на обрасцу ПРМ у три
примерка готово сваког месеца доставља ресорном Министарству, Министарству финансија и
Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава;
 методологији обрачуна заједничких трошкова;
 потреби доношења Правилника о интерним позајмицама;
 о посети инспекције МААЕ по додатном Протоколу потписаном између Републике Србије и
Међународне агенције за атомску енергију, која се очекује дана 24. и 25. фебруара 2020. године,
због чега је у наведеном периоду неопходно обезбедити присуство овлашћених лица и могућност
откључавања свих просторија у којима је смештен радиоактивни и други материјал и доставити др
Петру Беличеву и др Мирјани Раденковић, имена контакт особа, списак лиценци и списак
радиоактивних и другиих материјала у објектима које користе организационе јединице
Института;.....

Седница Колегијума директора Института „Винча“ је завршена у 1230 часова.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:
________________________________
Маја Миланов, мастер правник

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА «ВИНЧА»
______________________________________
Проф. др Снежана Пајовић
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