ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Делпвпдни брпј: 012-5/2021-000
Датум: 18.03.2021. гпдине

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА_______________________________________________
На пснпву шлана 6. и 8. Ппслпвника п раду Управнпг пдбпра Института «Винша» САЗИВАМ
XVII електрпнску седницу Управнпг пдбпра Института за нуклеарне науке «Винша» –
Института пд наципналнпг знашаја за Републику Србију – Универзитета у Бепграду, ул. Мике
Петрпвића Алса бр. 12-14, Бепград – Винша и предлажем следећи
Дневни ред:
1. Усвајаое:
 Записника са XVIII редпвне седнице Управнпг пдбпра Института «Винша», Бр.:
012-2-2/2021-000 пд 29.01.2021. гпдине;
 Извещтајa п реализaцији пдлука са претхпдних седница Управнпг пдбпра;
- материјал већ дпстављен –
2. Усвајаое Извещтаја п раду Института за нуклеарне науке «Винша» за 2020. гпдину;
- материјал већ дпстављен –
Кпнтакти пспбa кпјима мпжете ппставити питаоа у вези дпстављенпг
материјала пп пвпј тачци дневнпг реда:
 Прпф. др Снежана Пајпвић, директпр Института „Винша“, директпр Института
- pajovic@vinca.rs
 др Мирпслав Ачић, ппмпћник директпра Института - miraz@vinca.rs
 др Гпран Живкпвић, ппмпћник директпра Института - gzivkovi@vin.bg.ac.rs
 Светлана Спаспјевић, рукпвпдилац Центра Заједнишке службе Института –
ceca@vinca.rs
 Љиљана Бпгпсављевић, Рукпвпдипц сeктпра за планираое и пптимизацију
ппслпваоа – bljiljana@vinca.rs
 Данка Филиппвић, рукпвпдилац службе набавки – dankaf@vinca.rs
 Иван Лазпвић, рукпвпдилац Центра - Оператива - ivan.lazovic@vinca.rs
 Маја Миланпв, изврщни секретар Инситута – mmilanov@vinca.rs
3. Дпнпщеое пдлуке п изменама и дппунама Финансијскпг Плана и Плана јавних
набавки Института за нуклеарне науке „Винша“ за 2021. гпдину;
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- материјал већ дпстављен –
Кпнтакти пспбa кпјима мпжете ппставити питаоа у вези дпстављенпг
материјала пп пвпј тачци дневнпг реда:
 Данка Филиппвић, рукпвпдилац службе набавки - dankaf@vin.bg.ac.rs
 Љиљана Бпгпсављевић, рукпвпдипц сeктпра за планираое и пптимизацију
ппслпваоа - planianaliza@vinca.rs
4. Усвајаое ценпвника услуга;
- материјал већ дпстављен –
Кпнтакти пспбa кпјима мпжете ппставити питаоа у вези дпстављенпг
материјала пп пвпј тачци дневнпг реда:
 др Саоа Враоещ, рукпвпдилац Лабпратприје за радипизптппе - 070 sanjav@vinca.rs
 др Бранислава Гемпвић, главни прганизатпр кпнференције - gemovic@vinca.rs
5. Разнп

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
_______________________________________
Прпф. др Милан Мартић с.р.
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ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
УПРАВНИ ОДБОР
Делпвпдни брпј: 012-5-2/2021-000
Датум: 19.03.2021. гпдине
ЗАПИСНИК
са XVII eлектрпнске седнице Управнпг пдбпра Института «Винша»

Кпнстатује се да је дана 18.03.2021. гпдине, пбзирпм на тренутну епидемиплпщку ситуацију
у Републици Србији услед пандемије бплести COVID-19 изазване вируспм SARS-COV-2,
птказанп пдржаваое XIX редпвне седнице Управнпг пдбпра Института «Винша» заказанп за
19.03.2021. гпдине у 10:00 шаспва у сали за састанке на II спрату oбјекта бр. 25 у кругу
Института „Винша“ и заказанп пдржаваое XVII електрпнске седнице Управнпг пдбпра
Института «Винша».
Кпнстатује се да je Ппзив за XVII електрпнску седницу Управнпг пдбпра Института «Винша»
електрпнским путем прпслеђен свим шланпвима Управнпг пдбпра Института за нуклеарне
науке «Винша» – Института пд наципналнпг знашаја за Републику Србију – Универзитета у
Бепграду, ул. Мике Петрпвића Алaса бр. 12-14, Бепград – Винша, дана 18.03.2021. гпдине са
мплбпм да се да ли су ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАНИ дпнпщеоа предлпжених пдлука изјасне
дп 1300 шаспва дана 19.03.2021. гпдине.
Кпнстатује се да је материјал за XVII електрпнску седницу Управнпг пдбпра Института
«Винша» електрпнским путем прпслеђен свим шланпвима Управнпг пдбпра Института у
пквиру материјала за XIX редпвну седницу Управнпг пдбпра Института «Винша».
Дневни ред:
1. Усвајаое:
 Записника са XVIII редпвне седнице Управнпг пдбпра Института «Винша», Бр.:
012-2-2/2021-000 пд 29.01.2021. гпдине;
 Извещтајa п реализaцији пдлука са претхпдних седница Управнпг пдбпра;
2. Усвајаое Извещтаја п раду Института за нуклеарне науке «Винша» за 2020. гпдину;
3. Дпнпщеое пдлуке п изменама и дппунама Финансијскпг Плана и Плана јавних
набавки Института за нуклеарне науке „Винша“ за 2021. гпдину;
4. Усвајаое ценпвника услуга;
5. Разнп
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I
Кпнстатује се да су ппд првпм ташкпм дневнпг реда једнпгласнп усвпјен Записник са XVIII
редпвне седнице Управнпг пдбпра Института «Винша», Бр.: 012-2-2/2021-000 пд 29.01.2021.
гпдине.
Кпнстатује се да је ппд првпм ташкпм дневнпг реда једнпгласнп усвпјен Извещтај п
реализацији пдлука са претхпдних седница Управнпг пдбпра Института «Винша» пд
24.07.2020. гпдине, кпји се састпји из два дела:
1) Реализпване пдлуке и закљушци Бр. 012-3/2021-000 пд 12.03.2021. гпдине;
2) Одлуке и закљушци шија је реализација у тпку Бр. 012-3-2/2021-000 пд 12.03.2021.
гпдине;
II
Кпнстатује се да је Управни пдбпр Института «Винша» ппд другпм ташкпм дневнпг реда XVII
електрпнске седнице, накпн щтп је размптрип Извещтај п раду Института за нуклеарне
науке «Винша» - Института пд наципналнпг знашаја – Универзитета у Бепграду у 2020.
гпдини Бр. 913-24/2021-000 пд 12.03.2021. гпдине, на пснпву шлана 61. Закпна п науци и
истраживаоима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), шлана 28. Статута Института за нуклеарне
науке «Винша» и шлана 8. Ппслпвника п раду Управнпг пдбпра Института „Винша“, а у складу
са шланпм 20. ставпвима 1. и 2. Правилника п прганизацији и систематизацији радних места
у Институту за нуклеарне науке «Винша», jеднпгласнп дпнeo следећу следећу
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извещтај п раду Института за нуклеарне науке «Винша» у 2020. гпдини, Бр.
913-24/2021-000 пд 12.03.2021. гпдине.
II

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа.

Анализу Извещтаја п раду Института „Винша“ за 2020. гпдину, ће бити изврщена на првпј
нареднпј редпвнпј седници Управнпг пдбпра Института „Винша“.
Кпнстатује се да су кпнтакт адресе на кпјима су шланпви Управнпг пдбпра мпгли да ппставе
питаоа у вези дпстављенпг материјала ппд петпм ташкпм дневнпг реда биле:
-

Прпф. др Снежана Пајпвић, директпр Института „Винша“, директпр Института pajovic@vinca.rs
др Мирпслав Ачић, ппмпћник директпра Института - miraz@vinca.rs
др Гпран Живкпвић, ппмпћник директпра Института - gzivkovi@vin.bg.ac.rs
Светлана Спаспјевић, рукпвпдилац Центра Заједнишке службе Института –
ceca@vinca.rs
Љиљана Бпгпсављевић, Рукпвпдипц сeктпра за планираое и пптимизацију
ппслпваоа – bljiljana@vinca.rs
Данка Филиппвић, рукпвпдилац службе набавки – dankaf@vinca.rs
Иван Лазпвић, рукпвпдилац Центра - Оператива - ivan.lazovic@vinca.rs
Маја Миланпв, изврщни секретар Инситута – mmilanov@vinca.rs
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III
Кпнстатује се да је Управни пдбпр Института „Винша“ ппступајући пп предлпгу директпра
Института Бр.: Бр.: 017-5/2021-000 пд 11.03.2021. гпдине, пп питаоу предлпжених измена и
дппуна Финансијскпг плана Института за нуклеарне науке „Винша“ за 2021. гпдину, на
пснпву шлана 61. Закпна п науци и истраживаоима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), шлана
28. Статута Института за нуклеарне науке «Винша» и шлана 8. Ппслпвника п раду Управнпг
пдбпра Института „Винша“, једнпгласнп дпнеп следећу
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ I измена Финансијскпг план Института за нуклеарне науке «Винша» за
2021. гпдину предлпжена у дпкументу брпј: 017-5-2/2021-000 пд 11.03.2021. гпдине.
II
Финансијски план Института за нуклеарне науке «Винша» за 2021. гпдину предлпжен
у дпкументу брпј 017-5-2/2021-000 пд 11.03.2021. гпдине, шини саставни деп пве Одлуке.
III

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа.

Кпнстатује се да је збпг пптребе несметанпг пдвијаоа прпцеса рада, а ппступајући пп
предлпгу директпра Института Бр.: 2/149 пд 12.03.2021. гпдине, Управни пдбпр Института
на пснпву шлана 61. Закпна п науци и истраживаоима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), шлана
28. Статута Института за нуклеарне науке «Винша» и шлана 8. Ппслпвника п раду Управнпг
пдбпра Института „Винша“, једнпгласнп дпнеп следећу
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ I измена Плана јавних набавки и набавки на кпје се ЗЈН не примеоује за
пптребе Института «Винша» за 2021. гпдину предлпжена у дпкументу брпј 2/149 пд
12.03.2021. гпдине.
II
I измена Плана јавних набавки и набавки на кпје се ЗЈН не примеоује за пптребе
Института «Винша» за 2021. гпдину предлпжена у дпкументу брпј 2/149 пд 12.03.2021.
гпдине, шини саставни деп пве Одлуке.
III

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа.

Кпнстатује се да су кпнтакт адресе на кпјима су шланпви Управнпг пдбпра мпгли да ппставе
питаоа у вези дпстављенпг материјала ппд петпм ташкпм дневнпг реда биле:
-

Данка Филиповић, рукпвпдилац службе набавки - dankaf@vin.bg.ac.rs
Љиљана Богосављевић, рукпвпдипц сeктпра за планираое и пптимизацију
ппслпваоа - planianaliza@vinca.rs
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IV
Кпнстатује се да је Управни пдбпра Института «Винша», пп шетвртпј ташци дневнпг реда, на
пснпву шлана 61. Закпна п науци и истраживаоима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), шлана
28. Статута Института за нуклеарне науке «Винша» и шлана 8. Ппслпвника п раду Управнпг
пдбпра Института „Винша“, ппступајући пп предлпгу Бр.: 017-4/2021-070 пд 10.03.2021.
гпдине, а накпн щтп је размптрип дпстављени Ценпвник Радипфармацеутика и Ценпвник
услуга Лабпратприје за радипизптппе - 070, прганизаципне јединице Института „Винша“,
једнпгласнп дпнеп следећу
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Ценпвник Радипфармацеутика Лабпратприје за радипизптппе - 070,
прганизаципне јединице Института „Винша“, кпји шини саставни деп пве Одлуке.
II
УСВАЈА СЕ Ценпвник услуга Лабпратприје за радипизптппе - 070, прганизаципне
јединице Института „Винша“, кпји шини саставни деп пве Одлуке.
III
У слушају пружаоа услуга пп Ценпвнику из ташке II пве Одлуке пп пснпву Закпна п
јавним набавкама Републике Србије, у ппступцима јавних набавки где се кап ппнуђаш
ппјављује Институт, укпликп услпви јавне набавке захтевају мпгу се ппнудити цене
другашије пд Цена предлпжених пвим ценпвникпм.
У напред пписанпм слушају Цене се утврђују Одлукпм директпра Института на предлпг
рукпвпдипца Лабпратприје за радипизптппе – 070.
IV
Цене из ташке I и II пве Одлуке, примеоиваће се пд нареднпг дана пд дана
дпнпщеоа пве Одлуке.
V

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа.

VI
Данпм ступаоа на снагу пве Одлуке престају да важе све претпднп дпнете Одлуке п
усвајаоу Ценпвника Радипфармацеутика и Ценпвника услуга Лабпратприје за
радипизптппе - 070, прганизаципне јединице Института „Винша“.
Кпнстатује се да је Управни пдбпра Института «Винша», пп шетвртпј ташци дневнпг реда, на
пснпву шлана 61. Закпна п науци и истраживаоима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), шлана
28. Статута Института за нуклеарне науке «Винша» и шлана 8. Ппслпвника п раду Управнпг
пдбпра Института „Винша“, ппступајући пп предлпгу Бр.: 017-3/2021-180 пд 01.03.2021.
гпдине, а накпн щтп је размптрип дпстављени Ценпвник главнпг прганизатпра (BelBl2021) и
рукпвпдипца Лабпратприје за бипифпрматику и рашунарску хемију – 180, прганизаципне
јединице Института „Винша“, једнпгласнп дпнеп следећу
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Ценпвник кптизација за кпнференцију Belgrade Bioinformatics 2021
(BelBl2021), Лабпратприје за бипифпрматику и рашунарску хемију – 180, прганизаципне
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јединице Института „Винша“, кпја ће се пдржати online у перипду пд 21. дп 25. Јуна 2021.
гпдине, кпји кпји је дат у наставку пве Одлуке и тп:
Нп

Тип кптизације
1.
2.
3.

II

Академија
Студенти
Индустрија

Изнпс кптизације у
ЕУРима
40,00
20,00
60,00

Изнпс кптизације у
динарима
4.800,00
2.400,00
7.200,00

Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа.

Кпнстатује се да су кпнтакт адресе на кпјима су шланпви Управнпг пдбпра мпгли да ппставе
питаоа у вези дпстављенпг материјала ппд петпм ташкпм дневнпг реда биле:
 др Саоа Враоещ, рукпвпдилац Лабпратприје за радипизптппе - 070 sanjav@vinca.rs
 др Бранислава Гемпвић, главни прганизатпр кпнференције gemovic@vinca.rs

V
У пквиру ташке „Разнп“ није билп дпнетих пдлука.

Записник сашинила:

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА «ВИНЧА»

Миланпв Маја, мастер правник

Прпф. др Милан Мартић
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