ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Деловодни број: 043-4-2/2020-000
Датум: 26.06.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са II редовне седнице Колегијума директора/руководиоца Института “Винча”, одржане дана 23.06.2020.
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 Мирослав Аџић, помоћник директора Института за науку, Маја Миланов,
извршни секретар Института, Милица Ћурчић, лице за одбрану и безбедност, Узахир Рамадани, систем
администратор, др Петар Беличев (010), др Јелена Белошевић – Чавор (011), др Зоран Ивић (020), др
Драгана Јовановић (030), др Горан Глигорић (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),
Сања Глишић (180), Радмила Ћоровић Меденица (240), Иван Лазовић (300/200) и Светлана Спасојевић
(300/220), директори организационих јединица Института, Предраг Браловић (160), Александар Ђурђевић
(280), Дагана Конаков Радовановић – руководилац Центра независне интерне ревизије, и др Бранко
Матовић, руководилац Центра 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 I редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“, Бр.:
043-2-2/2020-000 од 21.02.2020. године;
2. Информација о текућем пословању Института „Винча“;
3. Информација о преосталим средствима ДМТ II и средствима на новим програмским Темама, као и
начин и динамика њиховог трошења и обележавања;
4. Информација о распореду искључења електричне енергије за време ремонта 2020. године;
5. Презентација „АЛТО Система“ ( систем евидентирања уношења и изношења предмета, материјала
и опреме из пословних објеката Института);
6. Разно
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Констатује се да је су чланови Колегијума директора/руководиоца Института «Винча», једногласно
усвојили предложени дневни ред.
А.д. 1.
Констатује се, да је уз два УЗДРЖАНА гласа чланова Колегијума директора/руководиоца,
који нису присуствовали претходној седници Колегијума директора Института „Винча“, и свим осталим
гласовима ЗА, усвојен Извод из записника са I редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“,
Бр.: 043-2-2/2019-000 од 21.02.2020. 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:
 у периоду ванредног стања уведеног због појаве вируса - COVID-19, у Институту „Винча“ било је
организовано одвијање несметаног процеса рада;
 уз претходно прибављену сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дана
15. маја 2020. године, донет је нови Статут Института за нуклеарне науке „Винча“;
 Образована је Комисија за израду Нацрта новог Правилника о организацији и систематизацији
послова у Институту за нуклеарне науке «Винча», ради усаглашавања са одредбама Закона о
науци и истраживањима и новим Статутом Института за нуклеарне науке „Винча“;
 прихваћена је иницијатива Синдиката “Независност” – Институт за нуклеарне науке “Винча”,
репрезентативне синдикалне организација Института „Винча“ за израду и потписивање
Колективног уговора код послодавца;
 код Привредног Суда у Београду дана 18.06.2020. године:
 извршен је упис новог Статута Института "Винча"
 регостована је промена назива Института
 тражена је регистрација извршене промене оснивача и
 извршена је промена делатности Института
 до краја јуна месеца ће бити извршена уплата преосталог износа од 10.405.500,00 динара на име
уплате преосталог дуга од 50% неуплаћене добити по завршним рачунима Института за нуклеарне
науке «Винча» за 2015., 2016. и 2017. годину;
 Рашчишћена су дуговања Завода за здравствену заштиту радника;
 образована је Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у
Институту за нуклеарне науке „Винча“, именован је Руководилац одговоран за увођење и развој
система финансијског управљања и контроле и Координатор Радне групе за увођење и развој
система финансијског управљања и контроле у Институту за нуклеарне науке „Винча“;
Констатује се да је др Мирослав Аџић, помоћник директора Института у области науке информиса
присутне да је:
 закључен Уговор са European Training Academy (EUTA) у циљу пружања консултантских услуга,
информисања истраживача Института „Винча“ о међународним конкурсима за истраживачке
пројекте, анализе позива и финансираних пројеката, помоћи у развоју пројектних идеја и
тражењу партнера, писању и преевалуацији предлога пројекта,... и да смо од њих добили
понуду за организовање једнодневног или дводневног zoom meeting-a у периоду од 06. до 11.
јула;
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 да Образац F6a, то јест Изјаву научноистраживачке организације која се доставља Фонду за науку
Републике Србије уз пријаву научноистраживачких пројеката у оквиру Програма ИДЕЈЕ, потписује
директор Института и да по овом питању није потребна сагласност Научног већа;
Дискусија изостављена.
А.д. 3. Констатује се, да су под трећом тачком дневног реда, проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора
Института «Винча» и Светлана Спасојевић, директор Центра – Заједничке службе Института информисале
присутне о начину и динамици трошења и обележавања преосталог износа ДМТ II средстава из 2019.
године и средстава намењених реализацији нових програмских Темама у 2020. години.
Констатује се да је Проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора Института «Винча», упознала је присутне да
обзиром да је реализација пројеката у оквиру Програма основних истраживања, Програма истраживања
у области технолошког развоја и Програма суфинансирања интегралних и интердисциплинарних
истраживања у циклусу истраживања од 2011. године завршена са 31.12.2019. године, и да почев од
01.01.2020. године више не постоји пројектно финансирање, са којим датумом се прешло на
институционално финансирање Програма института од националног значаја за Републику Србију,
трошење ДМТ II средстава из 2019. године би се могло тумачити као ненаменско и замолила их да
средства чије је трошење испланирано Финансијским планом и Планом јавних набавки за 2019. годину
потроше што пре, обзиром да она не могу бити трошена за реализацију програмских Темама.

Констатује се да је Светлана Спасојевић, директор Центра – Заједничке службе Института, обавестила
присутне да:
 су ДМТ II средстава из 2019. године резервисана у Финансијском плану и Плану јавних набавки за
2019. годину и да су она у децембру месецу 2019. године износила око 34 милиона динара, а да
се тај износ тренутно свео на око 8,4 милиона динара;
 приликом трошења средстава, иста морају бити означена бројем пројекта, односно бројем нове
програмске Теме, за потребе чије реализације су иста уплаћена;
 документ за плаћање потписују руководилац пројекта, односно руководилац програмске Теме и
директор/руководилац организационе јединице;
 сваку набавку морате спроводити кроз службу набавки;
 се износ од 10% ДМТ I средстава спушта на ниво организационих јединица и
 Институт «Винча» има отворен наменски трезорски рачун, који је изузет од блокаде и да ми
можемо имати само један овакав рачун, а за потребе пројеката Фонда за науку за сваки пројекат
посебно ће бити вођена евиденција трошења средстава кроз Пословноинформациони систем
Института.
Дискусија изостављена.
А.д. 4. Констатује се, да је под четвртом тачком дневног реда, Колегијум директора/руководиоца
Института, од стране Ивана Лазовића, директора Центра – Оператива, упознат са распоредом искључења
електричне енергије за време ремонта 2020. године.
Констатује се да је др Славко Димовић, директор Лабораторије «ЗАШТИТА», замолио да, уколико је то
могуће, искључење електричне енергије за време ремонта у објектима Лабораторије «ЗАШТИТА», не
буде вршено радним данима.
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А.д. 5. Констатује се да је Колегијуму директора/руководиоца Института, достављено Упутство за
употребу система АЛТО (систем евидентирања уношења и изношења предмета, материјала и опреме из
пословних објеката Института), на чијој изради су радили др Иван Лазовић, Милица Ћурчић, мастер
менаџер безбедности и Узахир Рамадани, дипл. инж. машинства, који су на самој седници извршили
презентацију коришћења истог.
Констатује се да су чланови Колегијума директора/руководиоца организационих јединица Института у
току презентације коришћења „АЛТО“ система, постављали питања, након чега је заузет став да се АЛТО“
систем пусти у пробни рад наредних месец дана у ком периоду се на e-mail адресу: operativa@vinca.rs
или на e-mail адресу: ivan.lazovic@vinca.rs, могу достављати предлози за побољшање „АЛТО“ система.
Констатује се да је пре пуштања у званични рад „АЛТО“ система неопходно донети нови Пpавилник о
унутрашњем реду у Институту за нуклеарне науке „Винча“, којим би се обезбедио правни основ за
примену наведеног система.
Дискусија изостављена.
А.д. 6. Констатује се да је у оквиру тачке „Разно“, било речи и о:
 питању плаћања чланарине Савезу проналазача Србије;
 спровођењу анкете за пријављивање заинтересованих истраживача радиприсуствовања zoom
meeting-a у периоду од 06. до 11. јула, у организацији European Training Academy (EUTA);
 набавци новог пројектора у сали за састанке Лабораторије 050;
 питању хемијског, електро и кабастог отпада у Институту и задужењима Лице одговорно за
управљање отпадом у Институту "Винча";
 питању обрачуна исплате средстава са научноистраживачких пројеката у оквиру Програма ИДЕЈЕ.
Дискусија изостављена.
Седница Колегијума директора/руководиоца Института „Винча“ је завршена у 1205 часова.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:
________________________________
Маја Миланов, мастер правник

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