ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
Делoводни Број: 043-28/2019-300/000
Датум: 13.12.2019. 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 IV редoвну седницу Колегијума директора Института за нуклеарне
науке „Винча“ за уторак 17.12.2019. године, са почетком у 09:30 часова и предлажем
следећи
Дневни ред:
1. Усвајање Извода из записника са III редовне седнице Колегијума директора
Института „Винча“, Бр.: 043-24-2/2019-000 одржане дана 24.10.2019. године;
2. Информација о текућем пословању Института „Винча“;
3. Разматрање одлуке о коришћењу зимског колективног годишњег одмора за 2019.
годину и утврђивање Режима рада Института за време Новогодишњих и
Божићних празника;
4. Заузимање става по питању обезбеђивања новогодишњег поклона и позоришне
представе деци запослених;
5. Дефинисање споредних делатности, које Институт „Винча“ обавља поред
научноистраживачке делатности;
6. Разно

В.Д. Директор Института „Винча“
___________________________
Проф. др Снежана Пајовић, с.р
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ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
Деловодни број: 043-28-2/2019-300/000
Датум: 17.12.2019. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са IV редовне седнице Колегијума директора Института “Винча”, одржане дана 17.12.2019. године, са
почетком у 10:30 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
Зорица Качаревић - Поповић (030), др Давор Перушко (040), др Сузана Величковић (050), др Љиљана
Јанковић Мандић (060), Зорица Обрадовић (064), др Дрина Јанковић (070), др Маја Живковић (080), др
Снежана Пејић (090), др Славко Димовић (100), др Ненад Милошевић (140), др Душан Бучевац (170), др
Невена Вељковић (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), др Јасмина Грбовић – Новаковић и др Бранко Матовић, руководиоци 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 III редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“,
Бр.: 043-24-2/2019-000 одржане дана 24.10.2019. године;
2. Информација о текућем пословању Института „Винча“;
3. Разматрање одлуке о коришћењу зимског колективног годишњег одмора за 2019. годину и
утврђивање Режима рада Института за време Новогодишњих и Божићних празника;
4. Заузимање става по питању обезбеђивања новогодишњег поклона и позоришне представе деци
запослених;
5. Дефинисање споредних делатности, које Институт „Винча“ обавља поред научноистраживачке
делатности;
6. 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 уз два УЗДРЖАНА гласа чланова Колегијума директора, који нису
присуствовали претходној седници Колегијума директора Института „Винча“, и свим осталим гласовима
ЗА, усвојен Извод из записника са IV редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“, Бр.: 04324-2/2019-000 одржане дана 24.10.2019. године;
Дискусија изостављена.
А.д. 2.
Констатује се, да је под другом тачком дневног реда Проф. др Снежана Пајовић, в.д.
директора Института «Винча», најпре упознала присутне са Дописом Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Сектора за науку и Сектора за технолошки развој, трансфер технологија и
иновациони систем, Бр. 451-03-2824/2019-14/2 од 09.12.2019. године, везано за финансирање
научноистраживачког рада истраживача из државних институција у 2020. години и обавези Института да
предузму све радње како би се истраживачима чији Уговори о раду истичу 31.12.2019. године,
благовремено продужио радни однос. У вези са напред наведеним в.д. директора Института, је такође
обавестила присутне и да је Министарству просвете, науке и технолошког развоја, достављена Молба за
за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у Институту за нуклеарне науке „Винча“.
Констатује се да је под овом тачком дневног реда Проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора Института
«Винча», информисала присутне и о следећем:
 поступајући по предлогу Научног већа Института «Винча» Бр.: 013-40-3/2019-000 од 12.12.2019.
године и предлогу в.д. директора Института Бр.: 017-21/2019-000 од 12.12.2020. године, Управни
одбор Института је на својој VII електронској седници, донео Програм и план
научноистраживачког рада Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2020. годину, чији је
укоричени примерак потписан од стране овлашћеног лица достављен ресорном Министарству;
 у вези са активностима на изради новог Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, ће бити
затражено од свих Већа области да доставе своје предлоге по питању састава, броја и начина
избора, односно критеријума за чланство у Научном већу Института „Винча“;
 истраживачи у звању научног саветника, који су запослени у Институту „Винча“ и којима је или ће
по процени руководства Института бити продужен радни однос после навршених 65 година
живота и најмање 15 година стажа осугурања, могу се финансирати из средстава Фонда за науку,
средстава остварених по основу учешћа у реализацији међународних пројеката или из
ванбуџетских средстава, рачунајући и сопствене приходе Института.
 уговором о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2020. години, који ће
бити закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Института, ће бити
регулисано питање намене пренетих средстава (накнаде за рад истраживача у бруто износу,
режијски трошкови и материјални трошкови истраживања);
 свим запосленима, који су у 2019. години навршили 10, 20 и 30 година радног стажа у Институту ће
бити испалћене јубиларне награде;
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Задужује се Маја Миланов, Извршни секретар Института, да директорима организационих јединица
Института достави образац Молбе за пријем у радни однос на одређено, односно неодређено
радновреме.
Констатује се да је под овом тачком дневног реда Светлана Спасојевић, директор Центра – Заједничке
службе Института информисала присутне:
 да се није знала структура средстава на трезорском рачуну и да су спорни износи ДМТ I средстава,
обзиром да су сва требовања плаћања са главног рачуна, без да се умањују ДМТ I средстава на
рачунима организационих јединица;
 да постоје организационе јединице које нису издвајале средства по моделу М за главни рачун;
 да није вршено благовремено књижење и
 да постоје организационе јединице које су потрошиле туђа средства ДМТ I и
замолила их да:
 тамо где постоје неутрошена средства по основу билатералних Уговора, доставе налог за повраћај
исих ресорном Министарству;
 средства ДМТ II у складу са Законом потроше до 31.12.2019. године
Дискусија изостављена.
А.д. 3. Констатује се, да је под трећом тачком дневног реда, а након краће дискусије Колегијум директора
Института, прихватио предлог в.д. директора Института «Винча», везано за Одлуку о коришћењу II дела
колективног годишњег одмора за 2019. годину, Бр. 016-22/2019-300/000 од 07.05.2019. године и за
утврђивање режима рада Института за време Новогодишњих и Божићних празника и једногласно дао
следеће:
ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ
I
Прихвата се предлог в.д. директора Института да се стави ван снаге Одлука о коришћењу II дела
колективног годишњег одмора Бр. 016-22/2019-300/000 од 07.05.2019. године.
II
Прихвата се предлог в.д. директора Института да запослени у Институту за нуклеарне науке
„Винча“ не раде у периоду од 31. децембра 2019. године (први нерадни дан) до 10. јануара 2020. године
(последњи нерадни дан), на име празновања Нове године и Божића.
Први радни дан након Новогодишњих и Божићних празника је понедељак 13. јануар 2020. године.
III
У периоду наведеном у тачци II ове Одлуке у Институту ће радити само дежурни запослени у
Центру – Оператива и Центру Заједничке службе Института, запослени у радијационој јединици, атестним
лабораторијама и другим организационим јединицама и службама чији се рад не може прекидати у том
периоду.
Образложење
01., 02. и 07. јануар 2020. године су дани који су Законом о државним и другим празницима у Републици
Србији проглашени државним то јест верским празником и празнују се нерадно.
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Обзиром да запослени у Институту неће радити 31. децембар 2019. године, 03., 06., 08., 09. и 10. јануара
2020. 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.
Имајући у виду напред наведено и узимајући у обзир чињеницу да се у јануару месецу 2020. године
очекује доношење великог броја подзаконских аката, обзиром да је чл. 128. Закона о науци и
истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 49/2019) – припис је на снази од 16. јула 2019. године, прописано
да ће Министар донети подзаконске акте прописане овим законом у року од шест месеци од дана
ступања на снагу истог, због потреба организације процеса рада, након што је размотрио предлог в.д.
директора Института, Колегијум директора, дао је Мишљење као у диспозитиву.
Дискусија изостављена.
А.д. 4. Констатује се, да је под четвртом тачком дневног реда, а након краће дискусије Колегијум
директора Института, прихватио предлог в.д. директора Института «Винча», везано за обезбеђивање
Новогодишњег поклона и позоришне представе деци запослених 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 25.12.2019. године са главног Институтског рачуна, у појединачном новчаном износу од
5.000,00 динара,
II
Прихвата се предлог директора Института да трошак Новогодишње позоришне представе у
позоришту „ПАН ТЕАТАР“, ул. Булевар Краља Александра бр. 298, која се одржава дана 29.12.2019.
године са почетком у 1600 часова, у укупном износу од 80.000,00 рсд, са по 50% Институт «Винча» сносе
Институт „Винча“ (са главног Институтског рачуна) и Синдикална организација самосталног синдиката
ИНН «Винча».
Образложење
Након што је размотрио предлог в.д. директора Института, Колегијум директора дао је Мишљење као у
диспозитиву.
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 је Колегијум директора Института, под петом тачком дневног реда, обзиром да су
у току активности на изради новог Статута, извршио анализу Списка постојећих споредних делатности,
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наведених у члану 9. важећег Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, које поред
научноистраживачке делатности, Институт „Винча“ обавља, у складу са законом.
Констатује се да је Колегијум директора Института, након краће дисусије сузио Списак споредних
делатности Институт „Винча“.
Задужује се Маја Миланов, Извршни секретар Института, да директорима организационих јединица
Института достави сужени Списак споредних делатности Институт „Винча“, како би се још једном
извршила провера истог, и доставили предлози за брисање још неке од наведених делатности којима се
више не баве организационе јединице Института, или предлози да се нека од делатности врати или дода,
уколико је грешком избрисана, односно уколико постоји потреба за проширењем постојећег Списка
делатности услед насталих промена у пословању.

Дискусија изостављена.

Седница Колегијума директора Института „Винча“ је завршена у 1240 часова.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:
________________________________
Маја Миланов, мастер правник

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