ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Делoводни Број: 043-5/2020-000
Датум: 09.07.2020. године

ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ КОЛЕГИЈУМА РУКОВОДИОЦА/ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА „ВИНЧА“

У складу са чланом 48. и 49. СТАТУТА Института за нуклеарне науке „Винча“ и чланова
14. Пословника о раду Колегијума директора Института за нуклеарне науке „Винча“,
САЗИВАМ III редoвну седницу Колегијума директора Института за нуклеарне науке
„Винча“ за уторак 14.07.2020. године, са почетком у 10:00 часова и предлажем следећи

Дневни ред:
1. Усвајање Извода из записника са II редовне седнице Колегијума
директора/руководиоца Института „Винча“, Бр.: 043-4-2/2020-000 од 26.06.2020.
године;
2. Информација о текућем пословању Института „Винча“;
3. Информација о уређивању накнаде зараде запосленима који привремено
одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере
изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу;
4. Заузимање става по питању упућивања запослених на рад од куће у складу са
Мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19;
5. Разно;

В.Д. Директора Института „Винча“
_______________________________
Проф. др Снежана Пајовић, с.р
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ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА“
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Деловодни број: 043-5-2/2020-000
Датум: 14.07.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са III редовне седнице Колегијума директора/руководиоца Института “Винча”, одржане дана 14.07.2020.
године, са почетком у 10:00 часова у објекту Ресторана 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, Maрјан Костић, референт за
заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду, 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 Горан
Живковић (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), Дагана Конаков Радовановић – руководилац Центра независне интерне
ревизије, 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 II редовне седнице Колегијума директора/руководиоца
Института „Винча“, Бр.: 043-4-2/2020-000 од 26.06.2020. године;
2. Информација о текућем пословању Института „Винча“;
3. Информација о уређивању накнаде зараде запосленима који привремено одсуствују са рада због
потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у
вези са том болешћу;
4. Заузимање става по питању упућивања запослених на рад од куће у складу са мерама за
спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19;
5. 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 једногласно усвојен Извод из записника са II редовне седнице
Колегијума директора/руководиоца Института „Винча“, Бр.: 043-4-2/2020-000 од 26.06.2020. 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:
 извршена је 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;
 дезинфекција објеката Института „Винча“ организована је на недељном нивоу, и о овоме се
сачињавају недељни Извештаји;
 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 ("Сл. гласник РС", бр. 49/2019) и новим Статутом Института за нуклеарне
науке „Винча“;
 Код Привредног Суда у Београду је:
 извршен упис новог Статута Института "Винча";
 регостована промена назива Института;
 тражена регистрација извршене промене оснивача и
 извршена промена делатности Института;
 у току је израда завршног рачуна за 2019. годину, уз измену образаца за подношење пореског
биланса и финансијских извештаја, тако да исти више нису како је то до сада рађено у форми
добитних организација, већ у форми недобитне организације;
 у току је израда и преговори око потписивања Колективног уговора Институт за нуклеарне науке
„Винча“;
 између ХК „КРУШИК“ А.Д. и Института „Винча“ је проширена сарадња;
 донети су нови Правилник о рачуноводственим политикама Института за нуклеарне науке "Винча
и Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Институту за нуклеарне
науке “ Винча”;
Дискусија изостављена.
А.д. 3. Констатује се, да су под трећом тачком дневног реда, проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора
Института «Винча» и Маја Миланов, извршни секретар Института, Колегијум директора/руководиоца
Института „Винча“, замолиле за мишљење по питању начина уређивања накнаде зараде запосленима
који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације
или самоизолације наложене у вези са том болешћу, обзиром да је Закључком Владе Републике Србије
"Службени гласник РС", број 50 од 3. априла 2020. године, препоручено послодавцима да измене свој
општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде,
односно накнада плате (у даљем тексту: накнада зараде), тако да запосленима који привремено
одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације
наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по
основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са
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лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације, обезбеде
право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.
Обзиром да је немогуће проценити да ли је до заражавања дошло приликом обављања послова у вези са
радом, предлог је да право на накнаду зараде у висини од 100% основа имају сви запослени који
привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или
самоизолације наложене у вези са том болешћу.
Констатује се, да је након краће дискусије Колегијум директора/руководиоца Института, по питању
начина уређивања накнаде зараде запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене
заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу
једногласно дао следеће:
ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ
I
Прихвата се препорука Владе Републике Србије наведена у Закључку број 50 од 3. априла 2020.
Године и предлог в.д. директора Института.
Дискусија изостављена.
А.д. 4. Обзиром да су директори/руководиоци организационих јединица Института задужени за
благовремено и ефикасно извршавање послова и задатака који су у области рада Лабораторија и
центара, констатује се, да су под четвртом тачком дневног реда, проф. др Снежана Пајовић, в.д.
директора Института «Винча» и Маја Миланов, извршни секретар Института замолиле присутне за
мишљење по питању упућивања запослених на рад од куће до 31. августа 2020. године, у складу са
мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, обзиром да континуирано пристиже
велики број запослених за одобравања истог.
Имајући у виду да не постоје технички услови и кадровски капацитети да се сваког месеца ради око 600
Уговора о раду од куће, као и обзиром да организационе јединице Института имају различите потребе по
питању начина организације процеса рада, предлог је да се не ради појединачни Уговори о раду од куће,
али ни јединствено Решење на нивоу Института о одобравању обављања послова ван просторија
послодавца (рад од куће) на адреси пребивалишта, односно боравишта, запосленима, већ да се ураде
Решења по организационим јединицама, на основу Захтева директора/руководиоца организационе
јединице у чијем прилогу би се налазио Списак запослених којима је одобрен рад од куће од стране
непосредног руководиоца и образложени захтева Запосленог.
Констатује се, да је након краће дискусије Колегијум директора/руководиоца Института, по питању
упућивања запослених на рад од куће до 31. августа 2020. године, у складу са мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID-19, имајући у виду напред наведено једногласно дао следеће:
ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ
I
Прихвата се предлог в.д. директора Института да се уколико потребе организације процеса рада у
организационим јединицама Института то дозвољавају одобравање обављања послова ван просторија
послодавца (рад од куће) на адреси пребивалишта, односно боравишта до 31. августа 2020. године, у
складу са мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, врши Решењима на Захтев
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директора/руководиоца организационе јединице у чијем прилогу би се налазио Списак запослених
којима је одобрен рад од куће од стране непосредног руководиоца и образложени захтева Запосленог.
Дискусија изостављена.
А.д. 5. Констатује се да је у оквиру тачке „Разно“, др Иван Лазовић, директор Центра Оператива
информисао присутне да:
 је у плану формирање Тима за дезинфекција објеката Института „Винча“;
 се прописана најава посета трећих лица у круг Института не поштује у довољној мери;
 су дезинфекциона средства обезбеђена и да директори/руководиоци организационих јединица
Института иста могу преузети у магацину;
 превоз службеним аутобусима иде редовно и да се апелује на све запослене да приликом уласка у
аутобусе ставе маске и изврше дезинфекцију руку.
Maрјан Костић, референт за заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду, је замолио
присутне, обзиром да je након укидања ванредног стања на територији Републике Србије, проглашена
ванредна ситуација на територији града Београда, због елементарне непогоде проузроковане ширењем
епидемије заразне болести COVID-19:
 да одреде једно лице које ће вршити комуникацију са референтом за заштиту животне средине и
безбедност и здравље на раду и
 да информишу запослене да су у обавези да у случају појаве симптома сачекају 2-3 дана, и да у
случају појаве повишене температуре ради добијања даљњих инструкција контактирају свог
изабраног лекара и Костић Марјана, Референта за заштиту животне средине и безбедност и
здравље на раду, на мејл адресу: marjan.kostic@vinca.rs или на моб. тел.: 064/850-50-73;
Милица Ћурчић, лице за одбрану и безбедност у Институту “Винча“, је под тачком „Разно“ подсетила
присутне на обавезу поштовања Одлуке о ванредним мерама у кругу института „Винча“ по укидању
ванредног стања уведеног због угрожавања здравља болешћу COVID-19.
Дискусија изостављена.
Седница Колегијума директора/руководиоца Института „Винча“ је завршена у 1100 часова.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:
________________________________
Маја Миланов, мастер правник

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