ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
Деловодни Број: 043-3/2018-300/000
Датум: 03.12.2018. године
ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ КОЛЕГИЈУМА ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА „ВИНЧА“
У складу са чланом 48. и 49. СТАТУТА Института за нуклеарне науке „Винча“ и чланова
12., 14. и 15 Пословника о раду Колегијума директора Института за нуклеарне науке
„Винча“, САЗИВАМ V редoвну седницу Колегијума директора Института за нуклеарне
науке „Винча“ за среду 05.12.2018. године, са почетком у 09:00 часова, у сали за
састанке Управне зграде Института и предлажем следећи
Дневни ред:
1. Усвајање Извода из записника са IV редовне седнице Колегијума директора
Института „Винча“, Бр.: 043-2-2/2018-300/000 од 03.12.2018. године;
2. Усвајање измена и допуна Пословника о раду Колегијума директора Института за
нуклеарне науке „Винча“;
3. Информације дешавањима у Институту и обавезама директора организационих
јединица у наредном периоду:
a) Контрола Буџетске инспекције по пријави ДРИ-а;
b) Организација пописа;
c) Достављење Извештаја директора организационих јединица о
резултатима рада и пословања организационе јединице којом
руководе до 31. јануара 2019. године;
d) Достављење података за израду Плана стручног оспособљавања и
усавршавања запослених у Институту и Плана кадрова који доноси
директор Института у року од 30 дана од дана усвајања финансијског
Плана Института који мора да буде усаглашен са обезбеђеним
финансијским средствима;
e) Достављање података за израду Плана јавних набавки и финансијског
Плана Института;
f) Информација о Предлогу руководства Лабораторије за физику за
издвајање дела поменуте Лабораторије везаног за Акцелераторску
инсталацију „Тесла“ из Института и припајање исте „Наноцентру“ д.о.о.
Београд;
4. Режим рада Института за време Новогодишњих и Божићних празника;
5. Заузимање става по питању обезбеђивања новогодишњег поклона и позоришне
представе деци запослених;
6. Извештавање о битним дешавањима у организационим јединицама Института у
периоду између две седнице Колегијума директора;
7. Разно
Директор Института „Винча“
_______________________________
др Милица Марчета Канински, с.р
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ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
Дел. број: 043-3-2/2018-300/000
Датум: 05.12.2018. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са V редовне седнице Колегијума директора Института “Винча”, одржане дана 05.12.2018. године, са
почетком у 09:00 часова у сали за састанке Управне зграде Института Института «Винча».
Седници присуствују:
Др Милица Марчета Канински, директор Института, др Владимир Николић, др Зоран Шапоњић, др Бојан
Радак, др Михајло Мудринић и др Снежана Пашалић, помоћници директора Института, Маја Миланов,
извршни секретар Института, др Срђан Петровић (010), др Зоран Милошевић (011), др Зоран Ивић (020),
др Милена Мариновић – Цинцовић (030), др Златко Ракочевић (040), др Дубравка Миловановић (050),
Велибор Андрић (060), Зорица Обрадовић (064), др Сања Врањеш – Ђурић (070), др Маја Живковић (080),
др Снежана Пејић (090), др Драгана Тодоровић (100), др. Драган Ерић (110), др Горан Живковић (140), др
Невена Вељковић (180), Радмила Ћоровић-Меденица (240), Славко Карић (300/200), Немања Илић
(300/220), директори организационих јединица Института, Драгана Конаков Радовановић – Руководилац
Центра независне интерне ревизије, др Предраг Поповић (300/300) - извршни руководилац Бироа за
сертификације, Бранко Спајић (160) – руководилац Центра за моторе и возила, Александар Ђурђевић
(280), др Јасмина Грбовић – Новаковић, руководилац Центра изузетних вредности, Мирослав Јањушевић
– руководилац економско-финансијског сектора и Данка Филиповић, руководилац службе набавки.
Послове записничара на овој седници обавља Маја Миланов, мастер правник, извршни секретар
Института „Винча“.
Констатује се да је пре почетка седнице, др Милица Марчета Канински, директор Института, представила
нове чланове Колегијума директора др Драгана Ерића – директора Завода за здравствену заштиту
радника и Бранка Спајића - руководиоца Центра за моторе и возила.
Др Милица Марчета Канински, директор Института, 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.: 043-2-2/2018-300/000 од 03.12.2018. године;
2. Усвајање измена и допуна Пословника о раду Колегијума директора Института за нуклеарне науке
„Винча“;
3. Информације дешавањима у Институту и обавезама директора организационих јединица у
наредном периоду:
a) Контрола Буџетске инспекције по пријави ДРИ-а;
b) Организација пописа;
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c) Достављење Извештаја директора организационих јединица о резултатима рада и
пословања организационе јединице којом руководе до 31. јануара 2019. године;
d) Достављење података за израду Плана стручног оспособљавања и усавршавања
запослених у Институту и Плана кадрова који доноси директор Института у року од 30
дана од дана усвајања финансијског Плана Института који мора да буде усаглашен са
обезбеђеним финансијским средствима;
e) Достављање података за израду Плана јавних набавки и финансијског Плана Института;
f) Информација о Предлогу руководства Лабораторије за физику за издвајање дела
поменуте Лабораторије везаног за Акцелераторску инсталацију „Тесла“ из Института и
припајање исте „Наноцентру“ д.о.о. Београд;
4. Режим рада Института за време Новогодишњих и Божићних празника;
5. Заузимање става по питању обезбеђивања новогодишњег поклона и позоришне представе деци
запослених;
6. Извештавање о битним дешавањима у организационим јединицама Института у периоду између
две седнице Колегијума директора;
7. 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 (др Златка
Ракочевића и др Јасмине Грбовић - Новаковић), и свим осталим гласовима ЗА, усвојен Извод из
записника са IV редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“, Бр.: 043-2-2/2018-300/000 од
03.12.2018. године;
Дискусија изостављена.
А.д. 2.
Констатује се, да је под другом тачком дневног реда Колегијум директора након излагања
известиоца и краће дискусије поводом достављеног Предлога Одлуке о изменама и допунама
Пословника о раду Колегијума директора Института за нуклеарне науке «Винча», са два уздржана гласа
чланова Колегијума директора (др Срђана Петровића и др Јасмине Грбовић - Новаковић), и свим осталим
гласовима ЗА, на основу члана 27. Пословника о раду Колегијума директора Института за нуклеарне
науке „Винча“, донео следећу
ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ КОЛЕГИЈУМА ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ
НАУКЕ «ВИНЧА»
У Пословнику о раду Колегијума директора Института за нуклеарне науке „Винча“, Бр. 193/1 донетог
24.01.2018. године, врше се следеће измене:
Чл. 1.
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Члан 3. Пословника:
„Колегијум директора Института чине директор Института, помоћници директора Института, директори
организационих јединица Института, руководилац Центра за моторе и возила, руководилац центра за
противексплозиону заштиту – «Ценекс», извршни руководилац Бироа за сертификације и руководиоци
центара изузетних вредности.“
мења се тако да иста сада гласи:
„Колегијум директора Института чине директор Института, помоћници директора Института, директори
организационих јединица Института, руководилац Центра за моторе и возила, руководилац центра за
противексплозиону заштиту – «Ценекс», извршни руководилац Сертификационог тела, руководилац
Центра за ХБРН форензику и обуку и руководилац Центра независне интерне ревизије.“
Чл. 2.
Члан 5. став 3. Пословника:
„Чланове Колегијума директора Института поред директора Института чине помоћници директора
Института, директори организационих јединица Института, руководилац Центра за моторе и возила,
руководилац Центра за противексплозиону заштиту – «Ценекс», извршни руководилац Бироа за
сертификације и руководиоци центара изузетних вредности.“
мења се тако да иста сада гласи:
„Чланове Колегијума директора Института поред директора Института чине помоћници директора
Института, директори организационих јединица Института, руководилац Центра за моторе и возила,
руководилац Центра за противексплозиону заштиту – «Ценекс», извршни руководилац Сертификационог
тела, руководилац Центра за ХБРН форензику и обуку и руководилац Центра независне интерне ревизије.
Чл. 3.
Члан 5. став 5. Пословника:
„Руководилац Центра за моторе и возила, руководилац Центра за противексплозиону заштиту –
«Ценекс», извршни руководилац Бироа за сертификације и руководиоци центара изузетних вредности,
престају да буду чланови Колегијума директора Института у случају престанка радног односа или
премештања на друго радно место.“
мења се тако да иста сада гласи:
„Руководилац Центра за моторе и возила, руководилац Центра за противексплозиону заштиту –
«Ценекс», извршни руководилац Сертификационог тела, руководилац Центра за ХБРН форензику и обуку
и руководилац Центра независне интерне ревизије, престају да буду чланови Колегијума директора
Института у случају престанка радног односа или премештања на друго радно место.“
Чл. 4.
Члан 8. Пословника:
„Седницама Колегијума директора присуствују:
 директор Института,
 помоћници директора Института,
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директори организационих јединица Института или у случају њихове спречености заменик или
помоћник директора организационе јединице именован на конкретну функцију Решењем
директора Института,
руководилац Центра за моторе и возила,
руководилац Центра за противексплозиону заштиту – «Ценекс»,
извршни руководилац Сертификационог тела,
руководиоци центара изузетних вредности,
Секретар Института или шеф кабинета директора Института и
друга лица позвана од стране директора Института за излагање по појединим тачкама дневног
реда, само за ту тачку.“

мења се тако да иста сада гласи:
Седницама Колегијума директора присуствују:
 директор Института,
 помоћници директора Института,
 директори организационих јединица Института или у случају њихове спречености заменик или
помоћник директора организационе јединице именован на конкретну функцију Решењем
директора Института,
 Руководилац Центра за моторе и возила,
 руководилац Центра за противексплозиону заштиту – «Ценекс»,
 извршни руководилац Бироа за сертификације,
 руководилац Центра за ХБРН форензику и обуку,
 руководилац Центра независне интерне ревизије,
 Извршни секретар Института или шеф кабинета директора Института и
 друга лица позвана од стране директора Института за излагање по појединим тачкама дневног
реда, само за ту тачку.“
Чл. 5.
Ове измене и допуне основног текста Пословнику о раду Колегијума директора Института за нуклеарне
науке „Винча“, Бр. 193/1 донетог 24.01.2018. године, ступају на снагу осмог дана од дана њиховог
доношења и објављивања на огласној табли и Wеб сајту Института.
Дискусија изостављена.
А.д. 3. Констатује се, да су под трећом тачком дневног реда директори организационих јединица
Института обавештени:
 од стране директора Института, др Милице Марчета Канински да је у Институту у току контрола од
стране Буџетске инспекције по пријави ДРИ-а и по једној анонимној пријави;
 од стране Мирослава Јањушевића, руководилац економско-финансијског сектора о току поступка
пописа имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12. 2018. године;
 од стране Маје Миланов, Извршног секретара Института о обавези:
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да до 31. јануара 2019. године сви директори организационих јединица доставе
Извештаје о резултатима рада и пословања организационе јединице којом
руководе;
 да доставе податке за израду Плана стручног оспособљавања и усавршавања
запослених у Институту и Плана кадрова који доноси директор Института у року од
30 дана од дана усвајања финансијског Плана Института који мора да буде
усаглашен са обезбеђеним финансијским средствима, на униформним обрасцима
који ће свима бити достављени путем мејлова;
 од стране Данке Филиповић, руководиоца службе набавки о обавези достављања података за
израду Плана јавних набавки и финансијског Плана Института за 2019. годину у униформним
табелама које ће им бити достављење у понедељак 10. децембра;
 од стране директора Института, др Милице Марчета Канински да је руководство Лабораторије за
физику на адресу прдседника Владе РС доставило Предлогу за издвајање дела поменуте
Лабораторије везаног за Акцелераторску инсталацију „Тесла“ из Института и припајање исте
„Наноцентру“ д.о.о. Београд, као и да су по овом питању, на захтев ресорног Министарства и
Управни одбор Института и директор Института доставили своја мишљења, у којима је наведено
да у оквиру Института није спроведена процедура прописана чланом 22. Статута Института за
нуклеарне науке „Винча“, за достављање на сагласност Влади Републике Србије предлога за
издвајање дела Лабораторије за физику везаног за Акцелераторску инсталацију „Тесла“ из
Института „Винча“. У оквиру ове информација др Милица Марчета Канински је још једном
скренула пажњу присутнима да овакав вид обраћања Влади РС и ресорном министарству, без да
су о томе обавештени Управни одбор и директор Института, представља повреду радне
дисциплине и да по Институт може произвести несагледиве негативне последице.
Дискусија изостављена.
А.д. 4. Констатује се, да је под четвртом тачком дневног реда, а након краће дискусије Колегијум
директора Института, прихватио предлог директора Института «Винча», везано за режим рада Института
за време Новогодишњих и Божићних празника и једногласно дао следеће
ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ
I
Прихвата се предлог директора Института да Запослени у Институту за нуклеарне науке „Винча“ не
раде у периоду од 31. децембра 2018. године (први нерадни дан) до 07. јануара 2019. године (последњи
нерадни дан), на име празновања Нове године и Божића.
II

Први радни дан након Новогодишњих и Божићних празника је уторак 08. јануар 2019. године.

III
Ова Одлука представља основ за коришћење слободних дана или годишњег одмора запослених
на дан 31. децембар 2018. године, 03. и 04. јануар 2019. године и чини саставни део месечне евиденције
присуства запослених на раду, у складу са попуњеном месечном евиденцијом.
IV
У периоду наведеном у тачци I ове Одлуке у Институту ће радити само дежурни запослени у
Заједничким службама Института, запослени у радијационој јединици, атестним лабораторијама и
другим организационим јединицама и службама чији се рад не може прекидати у том периоду.
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Образложење
01., 02. и 07. јануар 2019. године су дани који су Законом о државним и другим празницима у Републици
Србији проглашени државним то јест верским празником и празнују се нерадно.
Обзиром да запослени у Институту неће радити 31. децембар 2018. године, 03. и 04. јануар 2019. године,
а како исти Законом о државним и другим празницима у Републици Србији није проглашени државним
или верским празником, из тог разлога ће сваком од запослених бити одузет од годишњег одмора или
слободних дана.
Дискусија изостављена.
А.д. 5. Констатује се, да је под петом тачком дневног реда, а након краће дискусије Колегијум директора
Института, прихватио предлог директора Института «Винча», везано за обезбеђивање новогодишњег
поклона и позоришне представе деци запослених, дат у Предлогу Одлуке дате у материјалу по овој
тачци дневног реда и једногласно дао следеће
ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ
I
Прихвата се предлог директора Института да се детету, усвојенику или пастораку запосленог, до
навршених 15 година старости обезбеди и додели Новогодишњи поклон, који ће се запосленима
исплатити дана 25.12.2018. године са главног Институтског рачуна, у појединачном новчаном износу од
5.000,00 динара,
II
Прихвата се предлог директора Института да се трошак Новогодишње позоришне представе у
износу од 40.000,00 рсд, исплати са главног Институтског рачуна и да се представа одржи у позоришту
„Пан Театар“, ул. Булевар краља Александра бр. 298, дана 22.12.2018. године са почетком у 1400 часова.
Напомена:
Спискове деце, пасторака или усвојеника запослених у Институту «Винча», по организационим
јединицама, доставити Благајни Института, јер ће поклон моћи да буде уручен тек након достављања
спискова деце запослених.
Дискусија изостављена.
А.д. 6. Констатује се да су под новоуведеном тачком дневног реда под називом: „Извештавање о битним
дешавањима у организационим јединицама Института у периоду између две седнице Колегијума
директора“, чланови Колегијума директора разменили следеће информације:
 др Јасмина Грбовић Новаковић, да je Центар изузетних вредности под називом „Центар за
водоничну енергетику и обновљиве изворе енергије Института за нуклеарне науке „Винча““, за
чијег руководиоца је она именована имао пар научних емисија на РТ Војводина, презентацију на
Сајму, као и да се бави припремом елабората за организовање докторских студија.
 др Сања Врањеш, је прошао акредитацију Центра изузетних вредности, за чијег руководиоца ће
она бити предложена;
 др Драгана Ерића, да Завод за здравствену заштиту радника, организациона јединица Института
«Винча», по Решењу Министарства здравља, Сектора за инспекцијске послове; Одељења за
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здравствену инспекцију, Одсека за здравсену инспекцију Београд, Бр. 53-00-00276/2018-07 од
01.11.2018. године испуњава прописане услове за у погледу просторија, кадрова, опреме и лекова
за рад и обављање здравствене делатности и да је почео са радом.
Завод за здравсвену заштиту радника може обављати здравствену заштиту и очување здравља
запослених у безбедној и здравој радној средини, обављањем делатности медицине рада,
превентивну и куративну здравствену делатност из области опште медицине, опште стоматологије
и гинекологије, специјалистичко – консултативну делатност из области интерне медицине,
неуропсихијатрије, офтамологије, оториноралинологије, хигијене рада, као и радиолошку
дијагностику из области медицинске биохемије.
Завод још увек није у регистру здравствених установа, тако да нема могућност рефундације
трошкова и финансира се тржишно, а запосленима у Институту може понудити попуст на своје
услуге чак и до 50% -60%.
 др Милене Мариновић - Цинцовић да је 08. и 09. новембра 2018. године, била одржана још једна
прослава у низу прослава у знак обележавања 70 година Института „Винча“, «радна прослава» у
Ректорату Универзитета у Београду, на којој су били презентовани најзначајнији научни резултати
Института «Винча».
Дискусија изостављена.

Седница Колегијума директора Института „Винча“ је завршена у 1035 часова.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:
________________________________
Маја Миланов, мастер правник

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА «ВИНЧА»
______________________________________
др Милица Марчета Канински
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