ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
Дел.бр. 2525/1
Датум: 13.04.2018. године
На основу чл. 55. Закона о научноистраживачкој делатности ("Сл. гласник РС", бр.
110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015), чл. 21. Закона о јавним службама ("Сл.
гласник РС",", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) и чл. 29. и 89. Статута Института за нуклеарне науке
„Винча“, уз претходно прибављену сагласност/мишљење Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Број: 110-00-207/2017-14 од 12.09.2017. године, сагласност/мишљење
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 110-00-223/2017-14 од
02.10.2017. године и сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Број: 110-00-29/2018-14 од 05.02.2018. године, Управни одбор Института за нуклеарне
науке «Винча», на својој XXII редовној седници одржаној дана 13.04.2018. године донео je
Пречишћени текст Статута Института за нуклеарне науке „Винча“.
Пречишћени текст садржи Основни текст Статута Института за нуклеарне науке „Винча“ Сл. билтен Института за нуклеарне науке „Винча“, бр. 1/2007 са изменама и допунама од
04.04.2013. године, 23.06.2017. године, 03.11.2017. године и 13.04.2018. године.

СТАТУТ
ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
(Пречишћени текст)
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Статута
Члан 1.
Овим Статутом уређују се: облик организовања Института, делатности које Институт
обавља, назив и седиште Института, унутрашња организација и органи Института, начин
стицања средстава и њихова расподела, доношење и примена општих аката и друга
питања од значаја за пословање и рад Института.
Оснивање и правни статус Института
Члан 2.
Институт за нуклеарне науке «Винча» је основан Уредбом Владе ФНРЈ од 10. јануара
1948. године под називом Институт за физику.
Право оснивача преузела је Скупштина СР Србије Одлуком о преузимању права и обавеза
оснивача («Службени гласник СР Србије», бр. 51 од 24. децембра 1977. године).
Институт за нуклеарне науке „Винча“ као дан Института сваке године свечано прославља
20. април.
Члан 3.
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Институт за нуклеарне науке «Винча» (у даљем тексту Институт) је Научни Институт,
који је организован као установа у складу са прописима о јавним службaма, који обавља
научноистраживачку делатност у складу са Законом.
Члан 4.
Институт има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом и овим Статутом.
Институт послује средствима у државној својини.
Институт је регистрован, под основним бројем регистраског улошка 5-821-00, код
Трговинског суда у Београду решењем бр. XI Фи Сл. 1380/05, од 14.03.2005. године.
Институт је акредитован Одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких
организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 660-01-00003/16 од
17.05.2016. године као научни институт организован у складу са Законом о јавним
службама, који обавља научноистраживачку делатност од општег интереса што је
утврђено Решењем министра Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.
660-01-00086/2016-14 од 01.07.2016 године и уписано је у Регистар научно-истраживачких
организација.
Назив и седиште Института
Члан 5.
Институт послује под називом: Институт за нуклеарне науке «Винча».
Скраћени називи Института су: Институт «Винча».
Назив Института на енглеском језику је:
Vinča Institute of Nuclear Sciencеs, скраћено: Vinča Institute,
на руском језику:
Институт ядерных наук «Винча», скраћено: Институт «Винча»,
на француском језику:
L’Institut des sciences nucléaires Vinča, скраћено: L’Institut Vinča.
на немачком језику:
Institut für Kernwissenschaft Vinča, скраћено: Institut Vinča.
Члан 6.
Седиште Института је у Београду – Винча, ул. Мике Петровића Аласа бр. 12-14.
Поштанска адреса је Институт Винча, п.фах 522, 11001 Београд.
Печат, штамбиљ и знак Института
Члан 7.
Институт има свој печат, штамбиљ, знак и меморандум.
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Печат Института је округлог облика на чијем ободу је исписан назив: ИНСТИТУТ ЗА
НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ, БЕОГРАД - ВИНЧА, а у средини се налази реч «ВИНЧА».
Печатом се оверавају одлуке и друга акта о пословању Института. Печат се отискује на
одлуку или акт Института после потписа од стране овлашћеног лица.
Печат је округлог облика и израђује се од гуме, метала, дрвета, или другог одговарајућег
материјала.
Пречник печата који се исписује на српском језику ћириличким писмом износи 32 мм.
Институт може имати и више печата. Сваки печат обележава се редним бројем, римском
цифром која се ставља испод речи „ВИНЧА“ која се налази у средини печата, што се
ближе уређује Правилником о печатима Института за нуклеарне науке „Винча“.
Штамбиљ Института је правоугаоног облика и садржи назив: ИНСТИТУТ ЗА
НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА». Поред назива штамбиљ садржи и простор за уписивање
броја предмета, датума завођења одлуке односно другог акта у деловодни протокол,
поштанску адресу и телефон Института.
Печати и штамбиљи Института морају се посебно чувати и обезбедити од неовлашћеног
коришћења и злоупотреба.
Знак Института је тамно плаве боје, квадратног облика и симболично представља језгро
система у коме се одвија контролисана ланчана реакција нуклеарне фисије.

Одлуку о измени знака Института доноси Управни одбор Института.
Институт у пословној преписци користи стилизован образац (институтски меморандум),
који у свом заглављу садржи знак Института, пун назив Института, поштанску адресу,
бројеве телефонске централе, телефакса и е-адреса, Web сајт Института, ПИБ, матични
број, жиро рачун и остале податке у складу са законом, односно општим актом Института.
За потребе интерне преписке и преписке са пословним партнерима, стручне службе и
организационе јединице Института, могу користити институтски меморандум, по потреби
допуњен са следећим елементима:
пуним називом стручне службе или организационе јединице, бројевима телефона,
телефакса, е-адресом и жиро рачуном, логом организационе јединице, и евентуално знака
акредитације или сертификације што се ближе уређује општим актом Института за
нуклеарне науке „Винча.
У пословној преписци са ресорним министарством, управним и другим државним
органима може се користити само институтски меморандум.“
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II ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУТА
Члан 8.
Основна делатност Института је научноистраживачка делатност. Она се остварује, пре
свега посебношћу мултидисциплинарних услова у Институту: основним, примењеним и
развојним истраживањима и оспособљавањем кадра за научноистраживачки рад, у
природно-математичким, техничко-технолошким, медицинским и биотехничким научним
областима, кроз следеће гране науке: физика, хемија, математика, биологија, медицина,
биотехнологија, енергетика, нанонауке и нанотехнолигије, науку са акцелераторима,
науку о материјалима и заштиту од зрачења и заштиту животне средине.
Институт обавља научноистраживачку делатност као своју основну делатност, која је
према Уредби о класификацији делатности класификована као:
72
Научно истраживање и развој
72.1 Истраживање и експериментални развој у природним и техничко-технолошким
наукама
72.11 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
72.19 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
Чл. 9.
Став 1 – Брисан.
Поред научноистраживачке делатности, Институт у складу са законом, обавља и следеће
делатности:
01.49 Узгој осталих животиња
17.23 Производња канцеларисјких предмета од папира (Производња канцеларијског и
школског материјала (свеске, нотеси, бележнице, обрасци, итд) код којих штампана
информација није основна карактеристика)
18.13
18.14
20.11
20.13


20.14
20.53
20.59
21.10
21.20
23.19
23.44
23.49
23.99
24.32
24.42
24.45

Услуге припреме за штампу (Агрегирање класа из NACE Rev. 1.1 : 22.24 и 22.25)
Књиговезачке и сродне услуге
Производња индустријских гасова (Производња индустријских гасова)
Производња осталих основних неорганских хемикалија:
Производња осталих основних неорганских хемикалија
Обогаћивање уранијума
Производња осталих основних органских хемикалија
Производња етеричних уља
Производња осталих хемијских производа
Производња основних фармацеутских производа
Производња фармацеутских препарата
Производња и обрада осталог стакла (Осим поправке, одржавања и монтаже)
Производња осталих техничких производа од керамике
Производња осталих керамичких производа
Производња осталих производа од неметалних минерала
Хладно ваљање пљоснатих производа
Производња алуминијума
Производња осталих обојених метала
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24.53 Ливење лаких метала
24.54 Ливење осталих обојених метала
25.50 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала
25.61 Обрада и превлачење метала
25.73 Производња алата
25.99 Производња осталих металних производа
26.11 Производња електронских компонената (Производња полуготових подметача и
полупроводника)
26.12 Производња штампаних електронских плоча
26.20 Производња рачунара и периферне опреме
26.30 Производња комуникационе опреме
26.51 Производња мерних инструмената и апарата
26.60 Производња електромедицинске опреме
26.70 Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
27.11 Производња електромотора, генератора и трансформатора
27.31 Производња каблова од оптичких влакана
27.40 Производња опреме за осветљење
27.90 Производња остале електричне опреме
28.11 Производња мотора и турбина, осим за моторна возила
28.12 Производња хидрауличних погонских уређаја
28.13 Производња осталих пумпи и компресора
28.15 Производња лежајева, зупчаника, зупчастих елемената
28.21 Производња индустријских пећи и горионика
28.29 Производња осталих машина и апарата опште намене
28.49 Производња осталих алатних машина
28.94 Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже
28.96 Производња машина за израду пластике и гуме
28.99 Производња машина за остале специјалне намене
29.10 Производња моторних возила
29.31 Производња електричне опреме за моторна возила
30.91 Производња мотоцикала
32.50 Производња медицинских и стоматолошких материјала
32.99 Производња осталих предмета
33.12 Поправка машина и апарата
33.13 Поправка електронске и оптичке опреме
33.14 Поправка електричних апарата
33.19 Поправка остале опреме (Поправка и одржавање цеви и цевовода од стакла и
система стаклених цевовода у индустријским постројењима)
33.20
35.11
35.14
38.11
38.12
38.21
38.22
38.32

Монтажа индустријских машина и опреме
Производња електричне енергије
Трговина електричном енергијом
Скупљање безопасног отпада
Скупљање опасног отпада
Третман и одлагање безопасног отпада
Третман и одлагање опасног отпада
Рециклирање сортираног отпада
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39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
43.21 Постављање електричних инсталација
43.22 Постављање водоводних и климатизационих система
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.39 Остали завршни радови
45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
45.19 Трговина осталим моторним возилима
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
46.46 Трговина на велико фармацеутским производима
46.51 Трговина на велико рачунарима и софтвером
46.66 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
46.75 Трговина на велико хемијским производима
46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.41 Трговина на мало рачунарима и софтвером
47.42 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим
продавницама
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом
47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
49.41 Друмски превоз терета
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају
56.29 Остале услуге припреме и послуживања хране
58.11 Издавање књига
58.14 Издавање часописа и периодичних издања (Издавање часописа и периодичних
издања)
58.29 Издавање осталог софтвера
62.01 Рачунарско програмирање
62.02
62.03
62.09
63.11
63.12
69.10
69.20
70.21
70.22
71.11
71.12
71.20
73.11
73.12
74.90
78.10

Консултантске делатности у информационим технологијама
Управљање рачунарском опремом
Остале услуге информационе технологије
Обрада података, хостинг и сл.
Веб портали
Правни послови
Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови
Делатност комуникација и односа с јавношћу
Консултантске активности у вези с пословањем
Архитектонска делатност
Инжењерске делатности и техничко саветовање
Техничко испитивање и анализа (атести)
Делатност рекламних агенција
Медијско представљање
Остале стручне, научне и техничке делатности
Делатност агенција за запошљавање
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80.20 Услуге система обезбеђења
81.29 Услуге осталог чишћења
82.30 Организовање састанака и сајмова
82.92 Услуге паковања
85.32 Средње стручно образовање (Образовање у учионицама, преко радио и телевизије,
интернета, или дописним путем. Техничко и стручно образовање одраслих испод
универзитетског нивоа)
85.59 Остало образовање
85.60 Помоћне образовне делатности
86.10 Делатност болница
86.20 Медицинска и стоматолошка пракса
86.90 Остала здравствена заштита
91.01 Делатности библиотека и архива
95.11 Поправке рачунара и периферне опреме
95.12 Поправка комуникационе опреме
95.22 Поправка апарата за домаћинство и кућне опреме.
Члан 10.
Институт може и без уписа у судски регистар да врши и друге делатности, које служе
искључиво ради обављања регистроване делатности Института у складу са законом.
Члан 11.
Институт може учествовати у остваривању студија са сродном високошколском
установом, а складу са прописима о високом образовању и статутом високошколске
установе.
Институт за обављање послова из става 1. овог члана закључује уговор са факултетом.
Институт односно више института могу осовати универзитет, у складу са прописима о
високом образовању.
Члан 11а - Пребачен у одељак III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА
као Члан 13а
Члан 12.
Институт организује научне скупове ради упознавања домаће и светске јавности са
добијеним резултатима научноистраживачког рада, и са светским достигнућима у области
наука којом се Институт бави.
Институт објављује добијене резултате издавањем научних и стручних публикација.
Члан 12а.
Својинска права над резултатима истраживања уређују се сходном применом чл. 107а107в Закона о научноистраживачкој делатности, односно у складу са Уговором који
учесник у пројекту закључи са Институтом као реализатором пројекта.
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III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА
Члан 13.
Организацијом Института обезбеђују се услови за систематски и ефикасан тимски и
индивидуалан научноистраживачки рад. Унутрашња организација Института заснива се
на организационим јединицама - научноистраживачким лабораторијама (у даљем тексту:
лабораторије) и центрима.
Став 2. овог члана – Брисан
Свака организациона јединица одговорна је за извршавање радних задатака који су делови
једногодишњих и периодичних планова Института.
Члан 13а
Институт, односно његове организационе јединице могу стећи статус центра изузетних
вредности, ако су у временском периоду од пет година остварили врхунске и међународно
признате научне и стручне резултате у научној дисциплини из области делатности
Института и на основу тога имају развијену међународну научну, техничку и технолошку
сарадњу.
Ако статус центра изузетних вредности стекне организациони део или организациони
делови института, центар изузетних вредности нема својство правног лица.
Члан 14.
Радом организационе јединице Института руководи директор организационе јединице и за
свој рад одговара директору Института, у складу са општим актом, којим се уређује
организација и систематизација радних места Института.
Директор Института на предлог научног или стручног колегијума организационе јединице,
решењем распоређује директора организационе јединице, на период од четири (4),
односно три (3) године, што се ближе уређује Правилником о организација и
систематизацији радних места Института.
Члан 15.
У Институту се организују следеће лабораторије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лабораторија за физику – «ИНИФ»
Лабораторија за нуклеарну и плазма физику
Лабораторија за теоријску физику и физику кондензоване материје – «Физис»
Лабораторија за радијациону хемију и физику – «Гама»
Лабораторија за атомску физику – «ЛАФ»
Лабораторија за физичку хемију – «ЛФХ»
Лабораторија за хемијску динамику и перманентно образовање
– «Хемијска динамика»
Лабораторија за радиоизотопе – «РИ»
Лабораторија за радиобиологију и молекуларну генетику – «РМГ»
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10.
11.
12.
13.

Лабораторија за молекуларну биологију и ендокринологију – «МБЕ»
Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине – «Заштита»
Лабораторија за термотехнику и енергетику – «ИТЕ»
Лабораторија за материјале – «ИМ»
Члан 16.

У Институту се организују следећи Центри:
1) Центар за мултидисциплинарна истраживања и инжењеринг – «ЦМИИ»
2) Центар за моторе и возила – «ЦМВ»
3) Центар за противексплозиону заштиту – «ЦЕНЕкс»
4) Завод за здравствену заштиту радинка
5) Спољнотрговински промет
6) Центар за перманентно образовање
7) Центар - Техничка оператива
8) Центар – Заједничке службе Института
Члан 17. Статута брисан у целости
Члан 18. Статута брисан у целости
Члан 19. Статута брисан у целости
Члан 20.
Одлуку о формирању нове организационе јединице, о спајању две или више
организационих јединица, о укидању односно престанку рада организационе јединице
доноси Управни одбор Института на предлог директора Института, који директор
подноси на основу сопствене процене или на иницијативу директора организационе
јединице.
Предлог се Управном одбору подноси уз претходно прибављено мишљење Колегијума
директора и Научног већа Института, а што се врши одговарајућим изменама и допунама
општих аката Института.
Члан 21.
Унутрашња организација, врста и број радних места на којима се распоређују запослени у
Институту, као и начин и услови заснивања радног односа уређује се Правилником о
организацији и систематизацији радних места Института, који доноси Директор
Института.
Статусне промене
Члан 22.
Под статусном променом Института, подразумева се спајање, подела и одвајање.
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Институт може променити назив, седиште, делатност, облик организовања и вршити
статусне промене (спајање, подела и одвајање) Одлуком Управног одбора уз сагласност
Владе Републике Србије.
Иницијативу за статусне промене Института у форми елабората и образложеног предлога
могу дати Управни одбор Института, директор Института, Научно веће и директор
организационе јединице Института уз претходно прибављену сагласност научног, односно
стручног научно стручног колегијума организационе јединице.
Управном одбору Института, елаборирани и образложени предлог подноси директор
Института уз мишљење Научног већа Института.
Одлуку о статусној промени доноси Управни одбор Института уз сагласност оснивача.
IV ОРГАНИ ИНСТИТУТА
Члан 23.
Органи управљања Института су:
o Управни одбор Института и
o Директор Института.
У Институту се образују и:
o Научно веће, као стручни орган Института,
o Колегијум директора Института, као пословно-консултативно тело директора
Института и
o Научни, стручни или научно-стручни колегијум организационе јединице као
саветодавно тело директора организационе јединице.
Управни одбор Института
Члан 24.
Управни одбор Института (у даљем тексту: Управни одбор) има седам чланова које
именује Влада, од којих председника и три члана одређује Влада, као своје представнике,
а три члана предлаже Научно веће Института из реда истраживача у научним или
наставним звањима запослених у Институту.
У Институту „Винча“ већину чланова управног одбора које одређује Влада, као своје
представнике, морају чинити истраживачи у научним, односно наставним звањима,
компетентни за област науке којом се институт бави.

Члан 25.
Управни одбор има председника и заменика председника.
Председника Управног одбора именује Влада, из реда својих представника у Управном
одбору.
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Заменика председника управног одбора већином гласова на конститутивној седници
именује Управни одбор из реда чланова које предлаже Научно веће Института.
Мандат председника, заменика председника и чланова управног одбора траје четири
године.
Члан 26.
Седнице Управног одбора сазива председник или у његовом одсуству заменик, сходно
Пословнику о раду.
Начин рада Управног одбора утврђује се Пословником о раду Управног одбора.
Члан 27.
Управни одбор одлучује већином гласова свих чланова Управног одбора.
У раду Управног одбора на седницама учествује директор Института (или у његовом
одсуству лице које га замењује) без права одлучивања.
Члан 28.
Председник, заменик председника и чланови Управног одбора могу бити разрешени
дужности и пре истека мандата, у складу са законом којим се регулише
научноистраживачка делатност.
Акт о разрешењу председника и чланова управног одбора доноси Влада.
Члан 29.
Управни одбор:
1) Управни одбор доноси статут Института, као и његове измене и допуне уз
претходно прибављену сагласност министра надлежног за научноистраживачку
делатност;
2) одлучује о пословању Института;
3) усваја извештаје о пословању, годишњи обрачун Института и ревизрски Извештај;
4) доноси програм и план рада Инситута, на предлог директора Института;
5) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;
6) именује и разрешава директора Института;
7) оснива радна тела (комисије, одборе и сл.) за проучавање појединих питања из свог
делокруга;
8) доноси Пословник о свом раду;
9) Доноси Одлуку о накнадама за рад Управног одбора Института «Винча» и
10) врши друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим актима
Института.
Директор Института
Члан 30.
Директор руководи Институтом у складу са законом.
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Директор се именује на основу јавног конкурса. Мандат директора траје четири године и
може се именовати највише два пута у научној каријери у Институту.
Директор Института је у радном односу у Институту са пуним радним временом.
За директора института може бити именовано лице у научном или наставном звању.
Директор може да заснује радни однос у Институту на неодређено или одређено време.
Директор заснива радни однос уговором о раду, у складу са законом којим се уређује рад.
Научно веће института даје образложено мишљење Управном одбору о кандидатима који
су се пријавили на конкурс за директора.
Директора Института именује Управни одбор Института, уз претходно прибављену
сагласност министра.
Члан 31.
Поред општих услова утврђених законом директор Института треба да испуњава посебне
услове, и то:
 да је из реда истраживача у научном или наставном звању који су компетентни за
научну област којом се Институт бави,
 искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада (пројектом, групом,
Лабораторијом, Институтом)
 способност у планирању и организовању научноистраживачког рада и укупне
делатности Института,
 менаџерске способности (искуство у организовању међународне научне сарадње,
као и пословне сарадње са факултетима, институтима и привредом).
Члан 32.
Јавни конкурс за директора Института Управни одбор је дужан да распише најмање три
месеца пре истека мандата директора Института.
На расписани конкурс за избор директора могу се пријавити кандидати који су запослени
у институту, као и кандидати који нису у радном односу у институту, у моменту
подношења пријаве на конкурс.
Конкурс се објављује у једном од јавних гласила и траје до 30 дана, што се ближе уређује
одлуком о расписивању конкурса.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: програм рада Института у наредних
четири године, са образложеном концепцијом финансијског пословања Института и
Планом и програмом његовог будућег развоја, као и личну и научну биографију кандидата.
Управни одбор расписује конкурс за избор директора и образује Комисију за спровођење
конкурсног поступка, чији се задаци ближе уређују одлуком Управног одбора о
образовању поменуте комисије.
Комисија се састоји од три члана, од којих је један члан управног одбора, један члан је из
реда запослених истраживача у институту, а један члан је дипломирани правник.
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Члан 33.
Научно веће Института разматра Извештај конкурсне комисије и даје образложено мишљење
Управном одбору о кандидатима који су се пријавили на конкурс за директора, и то најкасније 30
дана од дана истека конкурса, што се ближе уређује одлуком Управног одбора о расписивању
конкурса.

Члан 34.
Управни одбор оцењује да ли су испуњени услови прописани законом и овим Статутом,
као и поступак за именовање директора Института.
Пре доношења одлуке о именовању директора Института Управни одбор доставља
Министарству надлежном за научноистраживачку делатност Утврђени предлог за
именовање директора Института уз образложено мишљење Научног већа Института ради
добијања сагласности министра надлежног за научноистраживачку делатност.
На основу претходне сагласности Министарства надлежног за научноистраживачку
делатност, Управни одбор доноси одлуку о именовању директора Института и датуму
ступања на дужност, у року од 15 дана од дана пријема акта о давању претходне
сагласности.
Управни одбор може разрешити директора пре истека мандата: на лични захтев, ако
несавесно и нестручно обавља дужност, на образложен захтев министра или ако је
правноснажном одлуком осуђен за кривично дело.
Управни одбор разрешава директора уз претходно прибављену сагласност министра.
Управни одбор подноси Министарству предлог за разрешење директора са образложењем
и потребним доказима и документацијом који поткрепљују разлоге за разрешење дирктора
Института и мишљењем Научног већа Института, осим када се директор разрешава на
лични захтев.
Члан 35. Статута брисан у целости.
Члан 36.
Када директору Института истекне мандат од четири године на који је именован, а
Управни одбор по расписаном јавном конкурсу није предложио кандидата за директора
Института или када је директор разрешен дужности пре истека мандата или када
Министарство одбије да да претходну сагласност на одлуку Управног одбора Института
којом се предлаже директор Института, Управни одбор, уз сагласност Министарства,
именује вршиоца дужности директора на период од шест месеци и у том року Управни
одбор је дужан да распише јавни конкурс и именује директора Института.
Ако управни одбор у року из става 1. овог члана по поновљеном јавном конкурсу не
именује директора института, министар именује вршиоца дужности директора института
на период од шест месеци, а Влада разрешава постојеће и именује нове чланове управног
одбора института.
Новоименовани управни одбор из става 2. овог члана дужан је да у року од шест месеци
распише нови јавни конкурс и именује директора института. Уколико управни одбор не
13

именује директора института, Влада, на предлог министра, именује директора института
на период од четири године.
За вршиоца дужности директора Института може бити именовано лице у научном,
односно наставном звању.
Вршилац дужности директора института је у радном односу у институту, са пуним радним
временом.
Члан 37.
Директор Института организује и руководи процесом рада, води пословање Института,
заступа Институт пред трећим лицима, доноси одлуке и одговоран је за економскофинансијско пословање и свеукупну законитост рада Института, у складу са законом.
Члан 38.
Директор Института:
представља и заступа Институт;
организује и руководи радом Института;
стара се о законитости и одговоран је за законит рад Института;
извршава одлуке Управног одбора Института;
стара се о спровођењу научноистраживаћке делатности и о укупном раду
Института;
6) доноси Акт о организацији и систематизацији радних места у Институту и друга
општа акта, у складу са законом и овим Статутом;
7) одлучује о правима и обавезама запослених у Институту, у складу са законом којим
се уређује рад, законом о НИД-у и другим законима;
8) заједно са директорима орагнизационих јединица, одговоран је за финансијскоматеријално пословање Института;
9) распоређује и разрешава решењем директоре организационих јединица;
10) реализује контакт Института са средствима јавног информисања;
11) организује припрему матријала за седнице Управног одбора;
12) предлаже одређене тачке дневног реда Научног већа Института;
13) одлучује о додели награда Института на предлог Научног већа Института;
14) предлаже основе пословне политике, планове и програме, план развоја Института и
програм за његово извршење;
15) брисана
16) доноси планове и програме мера из области одбране и безбедности;
17) обезбеђује обавештавање запослених у Институту;
18) координира рад Лабораторија и Центара Института;
19) подноси периодичне и годишње извештаје о резултатима рада и пословања
Института;
20) предлаже повезивање Института са научним организацијама у земљи и
иностранству,
21) одговоран је за наменско трошење инвестиционих и других средстава добијених из
буџета у складу са законом,
22) обезбеђује правовремени увид у коришћење средстава са пројеката руководиоцима
пројеката и
1)
2)
3)
4)
5)
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23) обавља и друге послове предвиђене законом, Колективним уговором, овим
Статутом и другим актима Института.
Део овлашћења за вршење појединих послова директор Института може пренети на друге
запослене у Институту.
Директор Института може образовати радне групе, комисије и друга радна и саветодавна
тела за разраду појединих питања из његовог делокруга рада.
Директор Института је овлашћен да у име Института закључује уговоре и обавља друге
послове у складу са законом, овим Статутом, општим актима и одлукама Управног одбора
Института.
Директор може, у оквиру овлашћења за вршење појединих послова, дати другом лицу
пуномоћје или прокуру у писаном облику ради закључивања одређених уговора или
заступања Института у одређеним правним и финансијским пословима, као и ради
заступања у поступку пред судом и другим органима.
Члан 39.
Директора Института у његовом одсуству замењује заменик директора.
Овлашћења и послови које обављају заменик директора, помоћник директора и директори
организационих јединица Института уређује се Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Институту за нуклеарне науке „Винча“.
Члан 40.
Директор Института може да учествује у раду Управног одбора без права одлучивања.
Директор Института је дужан да Управни одбор и Научно веће Института упозори на
нецелисходне и незаконите одлуке и друге акте.
Ако директор Института сматра да је акт Управног одбора или Научног већа Института у
супротности са законом, овим Статутом или другим општим актом упозориће на то орган
који је такав акт донео.
Уколико и поред упозорења орган који је такав акт донео, остане при свом акту, директор
Института ће исти обуставити од извршења и о томе обавестити министарство надлежно
за научноистраживачку делатност.
Члан 41.
Директор Института је за свој рад одговоран Управном одбору и Оснивачу у складу са
законом.
Члан 42. Статута брисан у целости.
Научно веће Института
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Члан 43.
Ради разматрања питања и доношења одлука из области научноистраживачког рада у
Институту се образује Научно веће Института (у даљем тексту: Научно веће) као стручни
орган Института. Научно веће чини 70 истраживача у научном звању и то: 25 научних
саветника, 25 виших научних сарадника и 20 научних сарадника.
Избор чланова Научног већа врши се по ранг листи компетентности за свако научно звање
посебно. Ранг листа компетентности се формира на основу критеријума које одређује
Научно веће Пословником о раду Научног већа, а у складу са критеријумима
министарства надлежног за научноистраживачку делатност.
Верификација мандата чланова Научног већа врши се на првој, конститутивној седници
Научног већа.
Мандат једног сазива Научног већа траје две године.
Чланови Научног већа су обавезни да присуствују седницама Научног већа, које се
заказују најмање седам дана унапред.
Мандат члану Научног већа може престати на лични захтев, услед престанка радног
односа у Институту или због кршења Пословника о раду Научног већа, што се констатује
на седници Научног већа.
Попуна бројног стања сазива Научног већа врши се по поступку предвиђеном за избор
чланова Научног већа. Мандат овако изабраног члана траје до истека мандата текућег
сазива Научног већа.
Измене овог члана Статута као и осталих чланова Статута, који се односе на Научно веће,
доносе се на предлог Научног већа, осим уколико се не ради о изменама на које обавезује
Закон.
Члан 44.
Научно веће бира председника, потпредседника и секретара из редова својих чланова.
Избор председника, потпредседника и секретара, као и рад Научног већа уређује се
пословником о раду Научног већа.
Мандат председника, потпредседника и секретара Научног већа траје две године.
Члан 45.
Научно веће:







предлаже програм научноистраживачког рада усклађен са Стратегијом;
предлаже научне пројекте и оцењује резултате остварених пројеката;
анализира и усваја извештаје о реализацији пројеката;
анализира и оцењује научни рад истраживача;
утврђује предлог за стицање научног звања;
одлучује о стицању истраживачког и стручних звања;
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даје мишљење управном одбору о кандидатима за директора института, као и
мишљење о разрешењу директора института;
даје образложен предлог за именовање, односно разрешење својих представника у
Управном одбору Института;
предлаже Управном одбору набавку научноистраживачке опреме;
бира и предлаже истраживаче Института за представнике у органима и телима који
се образују ван Института из области научноистраживачког и образовног рада;
утврђује предлоге за додељивање награда Института и других признања за
резултате у области научноистраживачког и образовног рада, њиховој примени и
сарадњу са другим органима и институцијама;
даје
сагласност
за конкурисање
код
министарства надлежног
за
научноистраживачку делатност за средства за организацију конгреса и стручна
путовања;
предлаже статутарне одредбе Научног већа, Правилник или делове правилника о
избору у истраживачко и научна и стручна звања, о наградама и признањима
Института и остале акте који захтевају стручна мишљења;
врши друге послове утврђене законом и овим Статутом;
доноси Пословник о свом раду.
Члан 46.

Научно веће може доносити: предлоге и одлуке о појединим питањима из своје
надлежности, ако седници Научног већа присуствује већина укупног броја чланова
Научног већа (50% +1 од укупног броја чланова).
За пуноважан рад седнице Научног већа на којој се бирају председник, потпредседник и
секретар Већа, чланови Управног одбора из Института, као и код утврђивања предлога за
избор директора Института, потребно је присуство две трећине укупног броја чланова
Научног већа.
Научно веће одлучује већином гласова присутних чланова Научног већа, изузев у
случајевима предвиђеним чланом 77. Закона о научноистраживачкој делатности.
Члан 47.
Научно веће Института разматра извештај Конкурсне комисије за именовање директора
Института и изјашњава се гласањем о научноистраживачком и развојном програму
кандидата.
Научно веће даје образложено мишљење о кандидатима за директора Института већином
гласова присутних чланова Научног већа, на седници којој присуствују најмање две
трећине чланова Научног већа и исто доставља Управном одбору.
Пословником о раду Научног већа Института детаљније је регулисан поступак давања
образложеног мишљења о кандидатима за директора Института“.

Колегијум
Члан 48.
У Институту се образује Колегијум, као пословно консултативно тело директора
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Института, које чине директор Института и руководиоци организационих јединица
Института.
Колегијумом председава директор Института, а у случају његове одсутности лице које он
за то овласти.
Члан 49.
Колегијум помаже директору Института у припреми и реализацији појединих одлука и
решења из оквира овлашћења директора Института.
Члан 50.
У организационим јединицама Института се образују научни, стручни или научностручни колегијуми, који представљају саветодавно тело директора организационе
јединице, чији је састав и начин рада дефинисан Пословником о раду организационе
јединице.
Члан 51. Статута брисан у целости.
V ЗАПОСЛЕНИ У ИНСТИТУТУ
Члан 52.
Запослени у Институту, јесу: истраживачи и помоћно особље.
Помоћно особље Института чине лица која обављају стручне, административне и
техничке послове.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Институту примењује се закон
којим се уређује рад, ако Законом о научноистраживачкој делатности није друкчије
уређено.
О правима, обавезама и одговорности запослених у Институту одлучује директор
Института или лице које он овласти.
Послове научноистраживачке делатности у Институту обављају истраживачи, који
испуњавају услове прописане Законом и општим актом Института, којим се уређује
организација и систематизација радних места.
Члан 53.
У зависности од остварених резултата у научноистарживачком раду истраживачи
Института могу стећи истраживачко звање:
-

истраживач – приправник и

-

истраживач – сарадник,

и научно звање:
-

научни сарадник,

-

виши научни сарадник и
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-

научни саветник.

Истраживачи Института стичу истраживачко и научно звање из става 1. овог члана на
начин и под условима прописаним Законом.
Ради спровођења поступка за стицање научног звања, Научно веће Института, приликом
покретања поступка за избор у звање, образује комисију која је дужна да у року од 30
дана од дана када је образована поднесе научном већу Извештај.
Извештај комисије за оцену испуњености услова за стицање научног звања Комисија је
дужна да учини доступним јавности објављивањем у средствима јавног информисања или
постављањем на Интернет страницу Института, с тим да се води рачуна о прописима
којима се регулише заштита података о личности.
Члан 54.
Звања истраживача са високом стручном спремом који нису изабрани у истраживачко
звање, а раде на истраживачко развојним пословима, имају објављене научне и стручне
радове или остварене резултате у истраживачко-развојном раду или патентом заштићене
проналаске, јесу:
- стручни сарадник,
- виши стручни сарадник и
- стручни саветник.
Начин стицања звања из става 1. овог члана уређује се Правилником о утврђивању услова
за стицање стручних звања и избор у стручна звања.
Члан 54а.
У обављању послова научноистраживачке делатности, звања утврђена законом којим се
уређује област високог образовања одговарају звањима утврђеним законом којим се
уређује научноистраживачка делатност, и то: звање сарадник у настави - звању
истраживач-приправник; звање асистент - звању истраживач-сарадник; звање доцент звању научни сарадник; звање ванредни професор - звању виши научни сарадник и звање
редовни професор - звању научни саветник.
Члан 55.
Истраживачу у научном звању и истраживачу сараднику, после проведених пет (5),
односно три (3) године рада у Институту, може се на лични захтев одобрити плаћено
осуство у трајању до једне године ради стручног и научног усавршавања у иностранству
или писања монографија.
Став 2. овог члана - Брисан
На основу писмене сагласности руководиоца пројекта и уз образложени предлог Научног
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већа директор Института доноси одлуку о трајању плаћеног одсуства из става 1. овог
члана у складу са финансијским могућностима Института.
Члан 56.
Истраживачу престаје радни однос по сили закона када наврши 65 година живота и 15
година стажа осигурања.
Изузетно, истраживачу из става 1. овог члана, који је изабран у звање научног саветника, а
који је у току радне каријере постигао врхунске међународно признате научне резултате и
у последњих пет година рангиран је у највише категорије истраживача, према
критеријумима Министарства, на предлог Научног већа може бити продужен радни однос
до навршених 67 година живота, уз претходно прибављено мишљење надлежног матичног
научног одбора.
Истраживач из става 1. овог члана, који испуњава критеријуме прописане Законом, пре
подношења захтева за продужење радног односа до навршених 67 година живота
неопходно је да претходно прибави:
 сагласност директора организационе јединице Института у којој је распоређен и
 мишљење Већа области – радног тела Научног већа Института.
Уз претходно прибављену сагласност директора организационе јединице Института у
којој је распоређен и мишљења већа области Института, истраживач из става 1. овог
члана, који испуњава критеријумепрописане Законом се обраћа Научном већу Института,
које уз претходно прибављено мишљење надлежног матичног научног одбора, може
предложити директору Института да донесе одлуку о продужењу радног односа
истраживача из става 2. овог члана.
По прибављеном мишљењу матичног научног одбора, а на предлог Научног већа директор
Института доноси одлуку о продужењу радног односа истраживача из става 2. овог члана,
а одлуку о продужетку радног односа истраживача који је на дужности директора
Института доноси Управни одбор.
VI ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Члан 57.
У Институту се обавља научноистраживачки рад по утврђеном програму
научноистраживачког рада и на основу закључених уговора о пројектима, којима се
реализују непосредни научноистраживачки задаци истраживача Института.
Научноистраживачки рад у Институту обављају истраживачи, у складу са Законом.
Члан 58.
За организацију научноистраживачког рада одговорни су директор Института и
руководиоци пројеката.
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Руководиоци пројеката непосредно руководе пројектима у складу са закљученим
уговорима о реализацији и финансирању пројеката.
Руководиоци пројеката одговорни су за благовремено и квалитетно извршавање радних
задатака истраживачких тимова и појединаца, учесника на пројекту, као и за научно и
стручно усавршавање истраживача.
Директор Института и руководиоци пројеката одговорни су за планирани развој и стручно
усавршавање истраживачког подмлатка Института у складу са посебним Програмом.
Члан 59.
Резултати научноистраживачког рада Института доступни су јавности, у складу са
прописима којима се уређује заштита права интелектуалне својине, заштита пословне
тајне и заштита података о личности.
Члан 60.
Ради остваривања заједничких интереса и научноистраживачке сарадње, усклађивања
набавке и коришћења научноистраживачке опреме, набавке и коришћења научних
публикација, међусобног повезивања и сарадње са одговарајућим облицима удруживања у
области високог образовања, развијања међусобне сарадње, неговања научне етике и
вредновања сопственог научноистраживачког рада, Институт се може удружити у
Заједницу института Србије.
Одлуку о учлањењу Института у Заједницу института Србије доноси Управни одбор на
образложени предлог директора Института и прибављено мишљење Научног већа
Института.
Члан 61.
Ради остваривања научноистраживачке сарадње са установама у области високог
образовања Институт може стећи својство члана Универзитета на начин и под условима
утврђеним Законом и Статутом Универзитета.
Одлуку о учлањењу Института у састав Универзитета доноси Управни одбор на
образложени предлог директора Института и прибављено мишљење Научног већа
Института.
Члан 62.
Институт може да сарађује и да учествује у остваривању заједничких
научноистраживачких програма и пројеката са другим организацијама које обављају
научноистраживачку делатност, кроз образовање заједничких истраживачких тимова, на
одређеном пројектном задатку.
Институт може остваривати сарадњу и заједничким учешћем у реализацији међународних
програма и пројеката, пројеката са привредом, као и заједничким коришћењем
научноистраживачке, лабораторијске и друге опреме.
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Остваривање сарадње из става 1. и 2. овог члана регулишу се посебним уговором.
VII ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 63.
Ради планирања и остваривања дугорочних пословних циљева и развоја Института, у
Институту се доноси Програм и План рада Института.
Члан 64.
Програм и план рада Института доноси Управни одбор на предлог директора Института.
Члан 65.
Директор Института, Управни одбор и Научно веће дужни су да редовно прате,
сагледавају и оцењују осваривање програма и планова рада и развоја Института и да
предузимају мере за њихову реализацију.
Члан 66.
Директор Института је дужан да на основу периодичних и годишњих анализа обавештава
Управни одбор и Научно веће Института о резултатима у остваривању програма и
планова рада и о мерама које је предузео и предузима ради њиховог остварења.
Члан 67.
Ако се утврди да се Програм или план рада Института не може реализовати или ако је
због промењених економских услова или других разлога потребно мењати програм и план,
директор Института је дужан да покрене поступак измене и допуне програма и плана о
чему обавештава Управни одбор.
Члан 68.
Институт, као научноистраживачка организација поред научноистраживачке делатности,
може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и
истраживачког рада под условом да се тим пословима не угрожава квалитет
научноистраживачког рада.
У циљу комерцијализације разултата научноистраживачког рада, подстицања
предузетништва и пословног повезивања, Институт може да оснује центар за трансфер
технологије, иновациони центар, пословно-технички инкубатор, научно-технолошки парк
и друга друштва и организације у складу са законом.
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VIII ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ИНСТИТУТА
Члан 69.
Институт стиче приходе:
-

из средстава оснивача;
из буџета Републике Србије за остваривање законом утврђеног општег интереса
који остварује Институт;
из средстава привредних друштава, удружења и других организација;
из сопствених прихода научноистраживачке организације;
из средстава домаћих фондова и задужбина, и поклона правних и физичких лица;
из средстава страних фондација, правних и физичких лица и донација;
из камата и добити на уложена средства;
продајом производа и услуга на домаћем тржишту и
из других извора, под условом да се не угрожава аутономија и достојанство
научноистраживачког рада.
Члан 70.

Ако се утврди да организациона јединица не остварује радне задатке предвиђене
Програмом и планом рада Института директор Института донеће одлуку о
реорганизовању организационе јединице у складу са законом.
IX ОДБРАНА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА
Члан 71.
По питањима одбране и безбедности у Институту доносе се одговарајући планови и
програми.
Организовање послова одбране и безбедности, поступци и надлежност појединих органа
уређују се посебним општим актом.
Став 3. Овог члана - Брисан
Члан 72.
Институт врши припреме за одбрану и рад у ратним условима у складу са Планом одбране.
План одбране доноси се на основу одлука и упутстава надлежних органа сходно закону.
Члан 73.
Директор Института као руководилац одбране:
1. руководи припремама за одбрану и заштиту Института и одговоран је за израду
Плана одбране,
2. (Брисана)
3. издаје упутства и налоге за извршење задатака из одбране и заштите и контролише
њихово извршавање,
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4. одговоран је за чување и тајност припреме за одбрану, и
5. врши друга права и обавезе у складу са законом, овим Статутом и општим актима.
X ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 74.
Институт је обавезан да организује рад тако да радници могу без опасности по свој живот
и здравље обављати своје послове, односно радне задатке.
У циљу заштите живота и здравља запослених од повреда при раду и професионалних
обољења, Институт је дужан да се придржава важећих прописа Републике Србије који
уређују ову материју.
Колективним уговором код послодавца или посебним правилником уређују се питања из
области безбедности и здравља на раду, посебно о безбедности жена, омладине и
инвалида.
Материја заштите од јонизујућег зрачења која се односи на контролу рада са
радиоактивним материјама и одлагање радиоактивног отпада уређује се посебним актом.
Материја заштите животне средине уређује се посебним актом.
XI СИГУРНОСНИ И ЕТИЧКИ КОМИТЕТИ
Члан 75.
У Институту се образују следећа стручна - радна тела:
1. Комитет за нуклеарну сигурност и безбедност,
2. Етички комитет за рад са експерименталним животињама и
3. Етички комитет за рад са хуманим материјалом.
Организација, начин и делокругу рада комитета из става 1. овог члана уређује се посебним
правилницима.
XII ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 76.
Пословном тајном Института сматрају се све информације и документа које поседује
Институт, а које се у складу са законом могу сматрати пословном тајном Института, а
нарочито оне информације и документа које директор Института прогласе пословном
тајном.
Лица која у складу са законом спадају у круг лица са посебним овлашћењима, као и лица
запослена у Институту, дужна су да чувају пословну тајну Института.
Лица из става 2. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог
својства, у периоду од пет година од дана престанка тог својства.
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XIII - брисано
Члан 77.
Брисан.
XIV ПОЛИТИЧКО И ВЕРСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ
Члан 78.
У Институту није дозвољено политичко организовање. У радним просторијама и у кругу
Института није дозвољено политичко деловање, агитовање, пропагирање, политичке
промоције и истицање плаката и осталог пропагандног материјала политичких странака.
У радним просторијама и у кругу Института није дозвољено верско деловање и
пропагирање.
XV ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 79.
Запослени у Институту имају право да буду упознати са радом и пословањем Института и
са питањима у вези са остваривањем права запослених.
Члан 80.
Као средства информисања запослених у Институту служе:






VinčaNet и Wеb локација Института;
«Службени билтен»;
писани извештаји, прегледи, студије, анализе и слични документи;
записници са седница органа и радних тела;
усмена излагања, обавештења, одговори на постављена питања, и др.

Као средство информисања запослених Института може се објављивати посебан билтен
или одговарајуће интерне публикације, о чему се доноси посебан акт.
Члан 81.
Ради информисања својих запослених и других заинтересованих лица и органа односно
организација, о резултатима научноистраживачког рада и могућностима његовог
обављања, о стању и развоју науке и технологије у научним областима, Институт може,
сам или заједно са другим организацијама, објављивати научне и стручне часописе,
билтене или друге публикације.

XVI НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
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Члан 82.
У Институту се сваке године додељује Годишња награда Института за изузетне резултате
у научноистраживачком раду у протеклој години.
Одлуку о додели Годишње награде Института доноси директор Института на предлог
Научног већа.
Члан 83.
Поступак предлагања и додељивања других награда и признања Института уређује се
посебним правилником.
XVII ОПШТА АКТА
Члан 84.
Унутрашња организација и пословање у Институту уређују се општим актима у складу са
и законом.
Основни општи акт Института је Статут са којим морају бити у сагласности сви други
акти.

Члан 85.
Поред Статута као основног општег акта, интерна акта Института су:
1) Kолективни уговор код послодавца,
2) Правилници,
3) Пословници и
4) Одлуке.
Институт доноси и друга интерна акта према указаној потреби или ако из законских и
других прописа произиђе потреба за њихово доношење.
Иницијативу за измене и допуне осталих интерних аката, могу дати Управни одбор,
директор Института, Научно веће, организационе јединице и репрезентативни Синдикат.

XVIII НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА
Члан 86.
Иницијативе за измене и допуне Статута Института могу дати: Управни одбор, директор
Института, Научно веће и организациона јединица Института.
Уколико се ради о иницијативи за организационе промене Института потребно је
мишљење директора Инстититута, Научног већа и Колегијума директора Института.
Уколико је орган или пословно консултативно тело из става 1. овог члана предлагач
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организационих промена, његово мишљење се не прибавља.
О иницијативама из претходних ставова одлучује Управни одбор.
Члан 87.
Управни одбор, после разматрања иницијативе предлагача и мишљења које је неопходно
прибавити у складу са чланом 86. став 2., уз сагласност министарства надлежног за
научноистраживачку делатност доноси Статутарну одлуку о изменама и допунама Статута
Института.
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 88.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивљња на огласној табли Института
и Wеb сајту Института, чиме престаје да важи:
1. Текст Статута Института за нуклеарне науке «Винча», усвојен на III седници
Управног одбора одржаној 17.07.1998. године и
2. Текст Статута Института за нуклеарне науке «Винча» (пречишћени текст),
Службени билтен Института бр. 1-2005.
Члан 89.
Општи акти прописани овим Статутом морају се донети и ускладити са овим Статутом у
року од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу овог Статута.
До доношења нових општих аката примењиваће се одредбе постојећих општих аката
Института који нису у супротности са законом и овим Статутом.
Измене и допуне Статута и других општих аката врше се по поступку предвиђеном за
њихово доношење.
Члан 90.
Статут се, по добијању сагласности Министарства и његовом усвајању од стране
Управног одбора, објављује на огласној табли Института и Wеb сајту Института, и ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања.
САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА
Деловодни број: 1540/1 од 23.06.2017. године
Чл. 45.
Органи и пословно консултативна тела Института су обавезна да мишљења чија је потеба
прибављања дефинисана одредбама овог Статута доставе у примереном року, који у
сваком конкретном случају одређује директор Института.
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