
 

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ »ВИНЧА« 
 

11 351 БЕОГРАД –ВИНЧА,  

ул. Мике Петровића – Аласа бр. 12-14 
 

 
На основу чл. 57 став 1 Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник 
РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр. и 18/2010) и чл. 36 Пречишћеног текста Статута 
Института за нуклеарне науке «Винча», Број: 1154/1-I-6 
 
 

УПРАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ  
НАУКЕ «ВИНЧА» 

 
11 351 Београд-Винча, ул. Мике Петровића Аласа бр. 12-14 

 
расписује јавни конкурс за радно место 

директора Института 
1 извршилац 

 
Директор Института се именује на четири године, са могућношћу именовања на 
још један мандат. 
 
Након именовања директор је у радном односу у Институту, са пуним радним 
временом. 
 
Поред општих услова утврђених Законом директор Института мора да испуњава 
и посебне услове, и то:  

 да је из реда истраживача у научном или наставном звању који су 
компетентни за научне области којима се Институт бави,  

 да има искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада 
(пројектом, групом, Лабораторијом, Институтом), 

 да има способност у планирању и организовању научноистраживачког рада 
из области делатности Института, 

 да има менаџерске способности (искуство у организовању међународне 
научне сарадње, као и пословне сарадње са факултетима, институтима и 
привредом) и 

 да је држављанин Републике Србије. 
 
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора треба да достави: 

 Личну и научну биографију са посебним освртом на организационо 
искуство кандидата и 



 Програм радa Института у наредне четири године, са образложеном 
концепцијом финансијског пословања Института и Планом и програмом 
будућег развоја Института, који мора бити усклађен са Исказом о мисији и 
визији Института «Винча», чији текст кандидати могу преузети са Wеb сајта 
Института. 

 
 
Поред горе наведеног уз пријаву на конкурс кандидат за директора треба да 
достави и оригинал или оверене копије следећих докумената (не старије од 6 
месеци): 
 

 Дипломе (доказа о стручној спреми), 

 Уверења о избору у научно или наставно звање, 

 Извода из матичне књиге рођених, 

 Уверења о држављанству, 

 Личне карте, 

 Уверења о нeкажњавању (не вођењу кривичног поступка). 
 
 
Кандидати за директора ће по истеку конкурса пред Управним одбором 
Института извршити презентацију Програма радa Института у наредне четири 
године, са образложеном концепцијом финансијског пословања Института и 
Планом и програмом будућег развоја Института, који мора бити усклађен са 
Исказом о мисији и визији Института «Винча», чији текст кандидати могу 
преузети са сајта Института, http://www.vin.bg.ac.rs. 
  
Кандидати за директора се са описом послова и радних задатака директора 
Института „Винча“ могу упознати из Статута Института Института за нуклеарне 
науке „Винча“, чији текст кандидати такође могу преузети са сајта Института, 
http://www.vin.bg.ac.rs/index.php/sr/o-institutu/pravna-akta. 
 

 
Пријаве са комплетном конкурсном документацијом 

Доставити конкурсној комисији елктронски на e-mail office@vinca.rs и лично 
или поштом на адресу: 

 
Институт за нуклеарне науке «ВИНЧА», 

ул Мике Петровића Аласа бр. 12-14, 
11001 Београд-Винча,  

у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса. 
 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

http://www.vin.bg.ac.rs/
http://www.vin.bg.ac.rs/index.php/sr/o-institutu/pravna-akta
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