ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
ИНСТИТУТ ПД НАЦИПНАЛНПГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕПГРАДУ
Делпвпдни брпј: 043-6-2/2020-000
Датум: 21.10.2020. гпдине
ИЗВПД ИЗ ЗАПИСНИКА
са IV редпвне седнице Кплегијума рукпвпдипца прганизаципних јединица Института “Винша”, пдржане
дана 21.10.2020. гпдине, са ппшеткпм у 10:00 шаспва у пбјекту Рестпрана Института «Винша».
Седници присуствују:
прпф. др Снежана Пајпвић, директпр Института, др Гпран Живкпвић, ппмпћник директпра Института за
технплпщки развпј, др Мирпслав Ачић, ппмпћник директпра Института за науку, Маја Миланпв, изврщни
секретар Института, др Јелена Белпщевић – Чавпр (011), др Зпран Ивић (020), др Драгана Јпванпвић (030),
др Сузана Петрпвић (040), др Милпщ Мпмшилпвић (050), др Љиљана Јанкпвић Мандић (060), др Саоа
Враоещ - Ђурић (070), др Маја Живкпвић (080), др Снежана Пејић (090), др Славкп Димпвић (100), др
Ненад Милпщевић (140), др Дущан Бушевац (170), Саоа Глищић (180), Радмила Ћпрпвић Меденица (240),
Иван Лазпвић (300/200) и Светлана Спаспјевић (300/220), рукпвпдипци прганизаципних јединица
Института, Ђпрђе Дилигенски (160), Јадранка Лабус (280), Дагана Кпнакпв Радпванпвић – рукпвпдилац
Центра независне интерне ревизије, Јасмина Грбпвић Нпвакпвић и др Бранкп Матпвић, рукпвпдипци
Центара изузетних вреднпсти.
Ппслпве записнишара на пвпј седници пбавља Маја Миланпв, мастер правник, Изврщни секретар
Института „Винша“.
Прпф. др Снежана Пајпвић, директпра Института „Винша“, кпнстатује да ппстпји квпрум за рад и предлаже
следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
a) Усвајаое Извпда из записника са III редпвне седнице Кплегијума директпра/рукпвпдипца
прганизаципних јединица Института „Винша“, Бр.: 043-5-2/2020-000 пд 14.07.2020. гпдине;
b) Инфпрмација п текућем ппслпваоу Института „Винша“;
c) Фпрмираое фпнда п финансираоу накнадних трпщкпва заппслених на Институту «Винша»;
d) Активнпсти на изради:
 Извещтаја п реализацији гпдищоег Прпграма наушнпистраживашкпг рада Института «Винша» за
2020. гпдину
 гпдищоег Предлпга прпграма наушнпистраживашкпг рада Института «Винша» за 2021. гпдину и
 десетпгпдищоег Предлпга прпграма наушнпистраживашкпг рада Института «Винша» за перипд
2021-2031. гпдине;
e) Разнп;
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Кпнстатује се да је су шланпви Кплегијума рукпвпдипца прганизаципних јединица Института «Винша»,
једнпгласнп усвпјили предлпжени дневни ред.
А.д. 1.
Кпнстатује се, да је уз два УЗДРЖАНА гласа шланпва Кплегијума рукпвпдипца
прганизаципних јединица Института, кпји нису присуствпвали претхпднпј седници Кплегијума директпра
Института „Винша“, и свим псталим гласпвима ЗА, усвпјен Извпд из записника са III редпвне седнице
Кплегијума директпра/рукпвпдипца прганизаципних јединица Института „Винша“, Бр.: 043-5-2/2020-000
пд 14.07.2020. гпдине.
Дискусија изостављена.
А.д. 2.
Кпнстатује се да је ппд другпм ташкпм дневнпг реда, прпф. др Снежана Пајпвић, директпр
Института «Винша», инфпрмисала присутне п следећем:
 У складу са пдредбама шлана 25. став 1. Измена и дппуна Правилника п прганизацији и
систематизацији ппслпва у Институту за нуклеарне науке „Винша“ Бр.: 011-13-5/2020-000 пд
06.08.2020. гпдине, у рпку дп 60 дана пд дана ступаоа на снагу пвих измена и дппина Правилника
дпнещена су Рещеоа п разрещеоу директпра прганизаципних јединица и Рещеоа п
расппређиваоу рукпвпдипца прганизаципних јединица, на предлпг, наушнпг, струшнпг или наушнпструшнпг кплегијума прганизаципне јединице (у даљем тексту: кплегијум прганизаципне
јединице), на перипд дп 4 (шетири) гпдине;
 сви Кплегијуми прганизаципних јединица су у складу са шланпм 25. став 2. Измена и дппуна
Правилника п прганизацији и систематизацији ппслпва у Институту за нуклеарне науке «Винша»,
Бр. 011-13-5/2020-000 пд 06.08.2020. гпдине, псим Кплегијума прганизаципних јединица кпји су
накпн ступаоа на снагу нпвпг Статута Института за нуклеарне науке „Винша“, а пре дпнпщеоа пвих
измена и дппуна Правилника већ дпставип предлпг за рукпвпдипца прганизаципне јединице, у
рпку пд 45 дана пд дана ступаоа на снагу пвих измена и дппуна Правилника предлпжили
кандидата за рукпвпдипца прганизаципне јединице дпбијенп тајним изјащоаваоем;
 Рукпвпдипца Центра – Заједнишке службе Института и Центра - Пператива, расппредип је
Рещеоем директпр Института без пбавезе прибављаоа предлпга кплегијума прганизаципне
јединице;
 дезинфекција пбјеката Института „Винша“ прганизпвана је и даље на недељнпм нивпу, и п пвпме
се сашиоавају недељни Извещтаји;
 пбавещтени сте путем мејла да сте у пбавези да се и даље придржавате свих важећих пдлука и
преппрука кпје су дпнете пд стране Института „Винша" у вези пандемије COVID 19, а кпје мпжете
прпнаћи на сајту Института https://www.vin.bg.ac.rs/covid-19.
 Израђени су Нацрт нпвпг Правилника п безбеднпсти и здрављу на раду Института за нуклеарне
науке „Винша“ и Нацрт нпвпг Правилника п защтити интелектуалне свпјине Института „Винша“, кпји
ће Вам пдмах накпн пве седнице бити дпстављени путем мејла са мплбпм да у рпку пд 5 дана
дпставите Ваще предлпге и сугестије за дпрадпм истих;
 Предлажем да се на име „пverhead“ трпщкпва птвпри ппсебна партија на нивпу Института, а да се
средства са пве партије трпще у складу са припритетима уз сагласнпст рукпвпдипца прпјеката;
 Укупан брпј аплицираних предлпга прпјеката на ппзив идеје, Фпнда за науку Републике Србије из
Института „Винша“ је 69. На 36 предлпга прпјеката, Институт „Винша“ је нпсилац, дпк је на 33
предлпга ушесник. Укупан брпј заппслених кпји ушествује на кпнкрсу идеје из Института „Винша“ је
308.
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У вези са наведеним др Мирпслав Ачић, ппмпћник директпра Института за науку је замплип
присутне да у сврху праћеоа аплицираоа истраживаша на прпјекте у будуће ажурнп дпстављају
инфпрмације п пвпме;
 Институт „Винша“ је са Фпндпм за инпваципну делатнпст закљушип 10 Угпвпра п бесппвратнпм
финансираоу прпјеката у пквиру прпграма Дпказ кпнцепта;
 Институту „Винша“ је пдпбренп финансираое 2 прпјекта у пквиру Специјалнпг прпграма
истраживаоа COVID – 19;
 Пве гпдине Нпбелпва награда за физику дпдељена је за пткриће да је настанак црних рупа
ппузданп предвиђаое ппщте теприје релативнпсти (Пенрпуз) и за пткриће супермасивнпг
кпмпактнпг пбјекта у центру наще Галаксије (Гензел и Гез).
(https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary/)
У нащем Институту, у сарадои са Астрпнпмскпм ппсерватпријпм у Бепграду, рађена су
истраживаоа на пву тему и радпви нащих истраживаша др Дущка Бпрке и др Весне Бпрка
Јпванпвић, кпје навпдимп у наставку, су цитирани пд стране пвпгпдищоих нпбелпваца др Гензел и
др Гез.
Цитирани радпви:
1) D. Borka, P. Jovanovid, V. Borka Jovanovid, A. F. Zakharov, Constraints on Rn gravity from precession
of orbits of S2-like stars, Phys. Rev. D. 85, 124004-1-11 (2012)
2) D. Borka, P. Jovanovid, V. Borka Jovanovid, A. F. Zakharov, Constraining the range of Yukawa gravity
interaction from S2 star orbits, J. Cosmol. Astropart. P. 11, 050-1-16 (2013)
3) A. F. Zakharov, D. Borka, V. Borka Jovanovid, P. Jovanovid, Constraints on Rn gravity from precession
of orbits of S2-like stars: case of bulk distribution of mass, Adv. Space Res. 54, 1108-1112 (2014)
4) S. Capozziello, D. Borka, P. Jovanovid, V. Borka Jovanovid, Constraining extended gravity models by
S2 star orbits around the Galactic Centre, Phys. Rev. D 90, 044052-1-8 (2014)
5) D. Borka, S. Capozziello, P. Jovanovid, V. Borka Jovanovid, Probing hybrid modified gravity by stellar
motion around Galactic Centre, Astropart. Phys. 79, 41-48 (2016)
6) A. F. Zakharov, P. Jovanovid, D. Borka, V. Borka Jovanovid, Constraining the range of Yukawa gravity
interaction from S2 star orbits II: bounds on graviton mass, J. Cosmol. Astropart. P. 05, 045-1-10
(2016)
7) A. F. Zakharov, P. Jovanovid, D. Borka, V. Borka Jovanovid, Constraining the range of Yukawa gravity
interaction from S2 star orbits III: improvement expectations for graviton mass bounds, J. Cosmol.
Astropart. P. 04, 050-1-21 (2018)
8) K. F. Dialektopoulos, D. Borka, S. Capozziello, V. Borka Jovanovid, P. Jovanovid, Constraining nonlocal
gravity by S2 star orbits, Phys. Rev. D 99, 044053-1-10 (2019)
9) V. Borka Jovanovid, P. Jovanovid, D. Borka D, S. Capozziello, S. Gravina, A. D'Addio, Constraining
Scalar-Tensor gravity models by S2 star orbits around the Galactic Center, Facta Universitatis: Series
Phys. Chem. Tech. 17, 11-20 (2019).
Дискусија изостављена.
А.д. 3. Кпнстатује се, да је ппд трећпм ташкпм дневнпг реда, прпф. др Снежана Пајпвић, директпр
Института «Винша» инфпрмисала присутне да је пбразпвана Кпмисија за израду Нацрта Правилника п
Фпнду финансираоа накнадних трпщкпва заппслених на Институту «Винша».
Наведеним Правилникпм ће бити дефинисанп за кпју намену мпгу бити трпщена средства пвпг Фпнда,
кап и кпји су извпри финансираоа истпг.
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А.д. 4. Кпнстатује се, да је ппд шетвртпм ташкпм дневнпг реда, прпф. др Снежана Пајпвић, директпр
Института «Винша» ппдсетила присутне на пбавезу израде
 Извещтаја п реализацији гпдищоег Прпграма наушнпистраживашкпг рада Института «Винша» за
2020. гпдину;
 гпдищоег Предлпга прпграма наушнпистраживашкпг рада Института «Винша» за 2021. гпдину и
 десетпгпдищоег Предлпга прпграма наушнпистраживашкпг рада Института «Винша» за перипд
2021-2031. гпдине;
У вези са напред наведеним др Мирпслав Ачић, ппмпћник директпра Института за науку је пбавестип
присутне да се пшекују упутства респрнпг Министарства за пппуоаваое Извещтаја п реализацији
гпдищоег Прпграма наушнпистраживашкпг рада Института «Винша» за 2020. гпдину.
Дискусија изостављена.
А.д. 5. Имајући у виду шиоеницу да су у прптеклпм перипду истраживаши кпји су заснпвали радни пднпс
у Институту у перипду пд 01.01.2009. гпдине дп 31.12.2015. гпдине са категпријпм А/4, пднпснп Т/4, а кпји
су у тренутку засниваоа раднпг пднпса били млађи пд 30 гпдина и изабрани су у наушнп зваое у закпнпм
дефинисаним рпкпвима, пстварили већи пбим радних задатака пд планираних, иакп никада нису
категприсани пд стране надлежнпг Министарства, кпнстатује се да је у пквиру ташке „Разнп“ Кплегијум
рукпвпдипца прганизаципних јединица Института „Винша“ ппступајући пп предлпгу директпра Института
са два УЗДРЖАНА гласа и свим псталим гласпвима ЗА дап следеће:
ППЗИТИВНП МИШЉЕОЕ
I
Прихвата се предлпг директпра Института да се истраживашима кпји су заснпвали радни пднпс у
Институту у перипду пд 01.01.2009. гпдине дп 31.12.2015. гпдине са категпријпм А/4, пднпснп Т/4, кпји су
у тренутку засниваоа раднпг пднпса били млађи пд 30 гпдина и кпји никада нису категприсани пд стране
надлежнпг Министарства, a изабрани су у наушнп зваое у закпнпм дефинисаним рпкпвима, у складу са
шланпм 71а Правилника п раду Института за нуклеарне науке „Винша“, исплати радни ушинак пп пснпву
пствариваоа већег пбима радних задатака пд планираних у изнпсу пд највище 30% пд изнпса пснпвне
зараде заппсленпг.
Дискусија изостављена.
Кпнстатује се да је у пквиру ташке „Разнп“, др Мирпслав Ачић, ппмпћник директпра Института за науку
инфпрмисап присутне да се шека на сагласнпст Министарства прпсвете науке и технплпщкпг развпја за
финансираое 4 истраживаша из средстава бучета пп Прпграмима институципналнпг финансираоа.
Кпнстатује се да је у пквиру ташке „Разнп“, др Маја Живкпвић, рукпвпдилац Лабпратприје за
радипбиплпгију и мплекуларну генетику, дала предлпг да се у Извещтају п реализацији гпдищоег
Прпграма наушнпистраживашкпг рада Института «Винша» за 2020. гпдину, наведе и брпј прпјеката за шије
финансираое је Институт „Винша“ аплицирап.
Кпнстатује се да је у пквиру ташке „Разнп“, Кплегијум рукпвпдипца прганизаципних јединица Института
„Винша“, једнпгласнп прихватип предлпг др Јасмине Грбпвић Нпвакпвић да се дпнесе Пдлука кпјпм се
налаже Служби за пдржаваое рашунара и рашунарске мреже да се пдблпкира и пмпгући приступ
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заппсленима на Social Networkingu (Facebook, Instagram, Twitter), пбзирпм да је исти неппхпдан за
пптребе реализације Прпјеката.
Кпнстатује се да је у пквиру ташке „Разнп“, Кплегијум рукпвпдипца прганизаципних јединица Института
„Винша“, једнпгласнп прихватип предлпг др Ненада Милпщевића, рукпвпдипца Лабпратприје да се
рукпвпдипцима прганизаципних јединица пд стране Прпграмскпг савета упити преппрука да Теме у
пквиру Прпграма наушнпистраживашкпг рада Института «Винша» треба укрупоавати.
Кпнстатује се да је у пквиру ташке „Разнп“, Светлана Спаспјевић, рукпвпдилац Центра Заједнишке службе
Института, инфпрмисала присутне да је 31. пктпбар 2020. гпдине рпк за трпщеое препсталпг изнпса, пд
пкп милипн динара, ДМТ II средстава из 2019. гпдине, кап и да је препсталп пкп 36 милипна неутрпщених
средстава намеоених материјалним трпщкпвима истраживаоа за 2020. гпдину, кпја мпрају бити
утрпщена дп 31. децембра текуће гпдине.
Дискусија изостављена.
Седница Кплегијума директпра/рукпвпдипца Института „Винша“ је заврщена у 1137 шаспва.

ИЗВПД ИЗ ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:
________________________________
Маја Миланпв, мастер правник

ДИРЕКТПР ИНСТИТУТА «ВИНЧА»
______________________________________
Прпф. др Снежана Пајпвић
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