ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
Деловодни број: 043-24-2/2019-000
Датум: 24.10.2019. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са III редовне седнице Колегијума директора Института “Винча”, одржане дана 23.10.2019. године, са
почетком у 09:00 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, Маја Миланов, извршни секретар Института, др Петар Беличев (010), др Јелена
Белошевић – Чавор (011), др Јован Блануша (020), др Зорица Качаревић - Поповић (030), др Давор
Перушко (040), др Милован Стоиљковић (050), др Љиљана Јанковић Мандић (060), Зорица Обрадовић
(064), др Сања Врањеш (070), др Маја Живковић (080), др Мирослав Аџић (090), др Славко Димовић
(100), др. Драган Ерић и Александра Хаџи Јовановић(110), др Душан Бучевац (170), Небојша Шкрбић
(180), Радмила Ћоровић Меденица (240), Иван Лазовић (300/200) и Светлана Спасојевић (300/220),
директори организационих јединица Института, Драгана Конаков Радовановић – Руководилац Центра
независне интерне ревизије, др Предраг Поповић (300/300) - извршни руководилац Бироа за
сертификације, др Жељко Шакота (160) – руководилац Центра за моторе и возила, Мирослав Туфегџић
(280), др Јасмина Грбовић – Новаковић и др Бранко Матовић, руководиоци Центара изузетних вредности
и Владимир Јањић – Руководилац Сектора Инспекције радијационе и нуклеарне сигурности и безбедност
Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.
Послове записничара на овој седници обавља Маја Миланов, мастер правник, извршни секретар
Института „Винча“.
Проф др Снежана Пајовић, в.д. директор Института „Винча“, констатује да постоји кворум за рад и
предлаже следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање Извода из записника са II редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“, Бр.:
043-20-2/2019-000 одржане дана 04.06.2019. године;
2. Информација о текућем пословању Института „Винча“;
3. Информација о извођењу показне вежбе имплементације додатног протокола између Републике
Србије и Међународне агенције за атомску енергију;
4. Мишљење Колегијума директора Института о оправданости постојања Завода за здравствену
заштиту радника – 110, као организационе јединице Института;
5. Разно
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Констатује се да је су чланови Колегијума директора Института «Винча», једногласно усвојили
предложени дневни ред.
А.д. 1.
Констатује се, да је једногласно усвојен Извод из записника са II редовне седнице
Колегијума директора Института „Винча“, Бр.: 043-20-2/2019-000 одржане дана 04.06.2019. године.

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:
 у поступку примопредаје дужности између два в.д. директора Института није извршена
примопредаја документације која се односи на завршене, започете и планиране послове, као ни
преглед преузетих и нереализованих обавеза с чим у вези је издат Налог за интерну ревизију
правилности пословања Центра – Заједничке службе Института и Центра – Оператива,
организационих јединица Института «Винча», у периоду од 05. марта до 05. септембра 2019.
године, који ће бити достављен Управном одбору Института;
 интерна ревизија је између осталог вршила и проверу да ли је попис имовине и обавеза Института
„Винча“ са стањем на дан 31.12.2018. године извршен у складу са Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, којом
приликом је дата препоруку да запослени у једној организационој јединици Института буду
чланови пописне комисије друге организационе јединице Института;
 предложе се да се члановима пописних комисија исплати додатак на зараду, у складу са
могућностима организационих јединица Института, како би посао био урађен што ефикасније;
 у Заводу за здравствену заштиту радника Института се врши ванредни попис имовине и обавеза;
 постоји законска обавеза увођења и развоја система финансијског управљања и контроле у
Институту за нуклеарне науке „Винча“;
 дана 30. октобра 2019. године, заказан је састанак између представника ресорног Министарства и
директора Института, везано за начин финансирања института од 01. јануара 2020. године;
 извршене су кадровске промене:
o за помоћника директора Института за технолошки развој распоређен је др Горан
Живковић,
o за помоћника директора Института за нуклеарне и aкцелераторскe наукe и технологијe
распоређен је др Срђан Петровић,
o на радно место директора Центра Заједничке службе Института , уместо Вилме Шотић, која
је разрешена ове дужности на лични захтев и распоређена на радно место у складу са
својим образовањем и искуством стеченим на раду, распоређена је Светлана Спасојевић;
o на радно место директора Центра – Оператива, уместо Слободана Јовановића, који је
разрешен ове дужности уз образложење које му је достављено и распоређена на радно
место у складу са својим образовањем и искуством стеченим на раду, распоређен је Иван
Лазовић;
o планиран је пријем у радни однос на одређено време једног правника;
o планира се расписивање јавног огласа за пријем у радни однос на неодређено време уз
уговарање пробног рада руководиоца економско финансијског сектора са сертификатом
овлашћеног рачуновође;
 донета је одлика да је за потребе израде новог Статута неопходно неодложно формирати
Комисију за израду Нацрта новог Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, обзиром на
обавезу Института да на основу чл. 130. Закона о науци и истраживањима ("Сл. гласник РС", бр.
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49/2019) усагласи статут и друга општа акта са овим законом у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог закона и упућен је позив обласним Већима и репрезентативним
Синдикалним организацијама да делегирају своје кандидате;
 након доношења новог Статута, Правилника о организацији и систематизацији и других општих
аката Института усаглашених са Законом о науци и истраживањима и обезбеђивања додатних
средстава, ући ће се у реорганизацију Института;
 у току су преговори са ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ око склапања Уговора о уступању на
коришћење минибуса;
Констатује се да је в.д. директора Института у оквиру ове тачке дневног реда замолила присутне
директоре организационих јединица да изврше проверу да ли је исплата разлике између исплаћене
зараде утврђене Уговорима о раду и надокнаде за научноистраживачки рад истраживачима за децембар
2018. године и јануар, фебруар и март 2019. године исплаћена у складу са Решењима Министарства и
пратећом документацијом.
Констатује се да је в.д. директора Института у оквиру ове тачке дневног реда такође, замолила присутне
директоре организационих јединица да до 31.12.2019. године доставе Извештај о резултатима рада и
пословања организационе јединице којом руководе за претходну годину и План рада организационе
јединице којом руководе за наредну 2020. годину.
Дискусија изостављена.
А.д. 3. Констатује се, да су под трећом тачком дневног реда, др Срђан Петровић, помоћника директора
Института за нуклеарне и aкцелераторскe наукe и технологијe, др Петар Беличев, члан Комитета за
радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Института «Винча» и Владимир Јањић – Руководилац
Сектора Инспекције радијационе и нуклеарне сигурности и безбедност Директората за радијациону и
нуклеарну сигурност и безбедност Србије, oбавестили директоре организационих јединица Института о
извођењу показне вежбе имплементације Додатног Протокола између Републике Србије и Међународне
агенције за атомску енергију.
Дискусија изостављена.
А.д. 4. Констатује се да је под четвртом тачком дневног редa, а након дуже дискусије Колегијум
директора Института, на основу чланова 6., 19. 20. и 21. Пословника о раду Колегијума директора Института за
нуклеарне науке „Винча“, поступајући по Одлуци Управног одбора Института Бр.
02.09.2019. године, дао следеће
МИШЉЕЊЕ

012-28-10/2019-000 од

I
Чланови Колегијума директора Института за нуклеарне науке „Винча“ су се по датом предлогу в.д.
директора Института да Завод за здравствену заштиту радника – 110, и даље настави са радом, као организациона
јединица Института „Винча“, уз корекције у пословању и даљу финансијску подршку, која би била обезбеђена из
извора финансирања ван Института, изјаснили на следећи начин:
четири (4) члана Колегијума директора је гласало ЗА дати предлог, док се осамнаест (18) чланова Колегијума
директора изјаснило да су УЗДРЖАНИ по датом предлогу. Ни један члан Колегијума директора Института није
гласао ПРОТИВ датог предлога.
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II
Констатује се да је Колегијум директора Института за нуклеарне науке „Винча“, сугерисао директору Завода
за здравствену заштиту радника – 110, да коригује достављени План пословног пројекта за 2020. годину у складу са
дискусијама чланова Колегијума директора и да тако измењени План достави Управном одбору Института.
Образложење
Решењем Министарства здравља, Сектора за инспекцијске послове, Одељења за здравствену инспекцију, Одсека
за здравствену инспекцију Београд, Бр. 53-00-00276/2018-07 од 01.11.2018. године, утврђена је испуњеност услова
у погледу просторија, кадрова, опреме и лекова за рад и обављање здравствене делатности - Завода за
здравствену заштиту радника – 110, организационе јединица Института „Винча“, ул. Мике Петровића Аласа бр. 1214, 11351 Београд - Винча, Матични број: 07035250, ПИБ: 101877940.
Након што је Управни одбор Института “Винча“ упознат са достављеним Извештајем о инвестицијама у ЗЗЗР
Института „Винча“ – План и пословање у периоду од 01.11.2018. године до 15.08.2019. године, Бр. 913-20/2019-110
од 16.08.2019. године, на својој IX редовној седници, одржаној дана: 30.08.2019. године, донео Одлуку Бр. 012-2810/2019-000 да је неопходно је преиспитати сврсисходност постојања Завода за здравствену заштиту радника –
110, организационе јединице Института „Винча“ и дефинисати који је вид трансформације исте најцелисходнији и
наложи се да се за једну од наредних седница Управног одбора Института, достави План рада Завода за
здравствену заштиту радника – 110, организационе јединице Института «Винча» у наредних годину дана у коме ће
бити потенцирана оправданост постојања истог и мишљење Колегијума директора Института „Винча“ о
оправданости постојања ове организационе јединице.
Након што су чланови Колегијум директора Института за нуклеарне науке „Винча“, поступајући по налогу Управног
одбора Института, размотрили аргументе за и против оправданости даљег постојања Завода за здравствену
заштиту радника – 110, као организационе јединице Института, којом приликом је с једне стране наглашено да су
корисници здравствених услуга по питању стручности, ефикасности и цене били изизетно задовољни Заводом за
здравствену заштиту радника Института „Винча“, а да са друге стране Завод тренутно послује негативно, као и да је
у приказаној пројекцији пословања планирано негативно пословање и у наредној 2020. години, дато је Мишљење
као у диспозитиву.

прихватио предлог в.д. директора Института «Винча», везано за режим рада Института за време
празновања Васкршњих и Првомајских празника и на основу чланова 6., 19. 20. и 21. Пословника о раду
Колегијума директора Института за нуклеарне науке „Винча“, једногласно дао следеће
Дискусија изостављена.
А.д. 5. Констатује се да је у оквиру тачке „Разно“, такође било речи и о:
 проблемима ангажовања запослених у Центру – Оператива ради извођења радова из делатности
Центра за потребе Лабораторије за физику – 010 и Лабораторије за нуклеарну и плазма физику
011;
 чињеници да се пројектни циклус завршава са 31. децембром 2019. године;
 још једној уплати ДМТ-а до краја 2019. године;
 обавези попуњавања Плана активности за извршење предложених препорука по нацрту
Извештаја о извршеној редовној интерној ревизији службених путовања у земљи.
Констатује се да је III редовна седница Колегијума директора Института „Винча“ завршена у 1300 часова.
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:
________________________________
Маја Миланов, мастер правник

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