У складу са одредбама члана 49, став 3 Пословника о раду Научног већа Института за
нуклеарне науке „Винча“ – Института од националног значаја за Републику Србију –
Универзитета у Београду, Комисија за избор у звања је на својој 2. ванредној седници,
одржаној путем електронског изјашњавања у периоду 28 – 30. 10. 2020. године, донела
Пословник о раду Комисије за избор у звања Научног већа Института „Винча“ –
Института од националног значаја за Републику Србију – Универзитета у
Београду

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Комисија за избор у звања (у даљем тексту Комисија) је стално, помоћно, радно тело
Научног већа Института за нуклеарне науке „Винча“ – Института од националног
значаја за Републику Србију – Универзитета у Београду (у даљем тексту Институт
„Винча“).
II ЗАДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 2.
Задаци и делатности Комисије су да:
 припреми и представи материјал за седнице Научног већа за оне тачке дневног
реда које се односе на избор у научна звања, избор у истраживачка звања и
избор у стручна звања, а на основу материјала који председнику Комисије
доставља технички секретар Научног већа;
 састави предлог и/или измене и допуне Пословника о раду Комисије;
 састави предлог и/или измене и допуне правилника који се односе на изборе у
звања у оквиру Института „Винча“ (Правилник о избору у истраживачка звања и
Правилник о избору у стручна звања);
 прати промене одговарајућих законских и подзаконских аката ресорног
Министарства и његових стручних тела и обавештава сараднике Института
„Винча“ о изменама и допунама правилника којим се ближе уређује поступак
стицања звања;
 унапређује и одржава сарадњу са осталим комисијама Научног већа Института
„Винча“;
 по потреби организује рад Комисије у виду седница (редовних, ванредних или
електронских);
 достави Научном већу годишње и остале извештаје о својим активностима.
Задаци и делатности Комисије, на образложен захтев, могу бити промењени одлуком
Научног већа Института „Винча“.

III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 3.
Комисија се састоји од представника Већа области Института „Винча“, при чему свако
Веће области мора имати најмање једног представника.
Председник и потпредседник Комисије морају бити чланови актуелног сазива Научног
већа и у научном звању научни саветник или виши научни сарадник.
Мандат чланова Комисије траје две године.
Члан 4.
Председник организује и руководи радом Комисије; на седницама Научног већа
представља материјал за изборе у звања; саставља годишњи извештај о раду Комисије
који доставља Научном већу.
У случају спречености председника, његове дужности преузима потпредседник.
У случају спречености председника и потпредседника Комисије, обавезе припреме и
представљања материјала за избор у звања на седницама Научног већа преузима неко
од чланова Комисије или председништва Научног већа.
Члан 5.
Чланови Комисије су дужни да:
 раде на извршењу задатака Комисије;
 се придржавају Пословника о раду Комисије и чувају њен углед;
 редовно присуствују седницама Комисије.
Уколико неко од Већа области Института „Винча“ остане без свог представника у
Комисији, делегира новог члана Комисије.
Чланови Комисије имају право да:
 буду информисани о раду председника Комисије;
 дају мишљења, предлоге и примедбе на рад Комисије и њеног председника.
Члан 6.
Рад Комисије је јаван.

Конститутивну седницу Комисије заказује актуелни председник Научног већа. На
конститутивној седници се бирају председник и потпредседник Комисије.
Седнице Комисије се одржавају према потреби, а најмање једном годишње. Седнице
сазива председник Комисије, писаним обавештењем о месту, времену одржавања и
предлогу дневног реда седнице. Позив се упућује најмање седам дана пре одржавања
седнице.
У изузетним случајевима, на образложени захтев у писаној форми председника
Научног већа, могуће је одржати ванредну електронску седницу Комисије.
Кворум за седницу је испуњен ако је присутно више од половине чланова Комисије.
На седницама Комисије обавезно је присуство једног представника из председништва
Научног већа и једног представника из стручних служби Кабинета директора
Института „Винча“ који ће водити записник.
Члан 7.
Радну верзију записника са седнице Комисије саставља записничар, а председник
Комисије исти доставља електронским путем свим члановима Комисије најкасније
десет дана по одржавању седнице (у случају ванредне седнице најкасније један дан по
одржавању).
Евентуалне примедбе на записник се достављају електронским путем потпредседнику
Комисије у року од три дана по пријему радне верзије записника (у случају ванредне
седнице један дан по пријему радне верзије записника).
Исправљена верзија записника се доставља члановима Комисије на електронско
усвајање најкасније петнаест дана по одржавању седнице (у случају ванредне седнице
најкасније три дана по одржавању).
Усвојена верзија Записника се одмах по усвајању шаље председнику и техничком
секретару Научног већа.
Усвојени Записник се чува у архиви Научног већа и доступан је јавности.

IV ПРОМЕНЕ ПОСЛОВНИКА
Члан 8.
Пословник о раду Комисије се може мењати на образложен захтев сарадника
Института „Винча“ у писаној форми не чешће од једанпут годишње.

