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I OIIIIITE OWE,z:t:EE

OBI1MCTaTYTOMypeljyje ce:
Ha3HB,ceAHIIITe H AenaTHOCTl1HcTHTYTa
sacrynatse H npencraarsaa,e l1HcTHTYTa
yayrpaunsa opraaasaunja H ynpaanas,e y l1HCTHTYTY
nnanapaise pana H pasaoja l1HcTHTYTa
cruuaa,e npaxona H pacnonena Ao6HTH
noaoinea,e H npnaena onIIITHX axara
npyra naraisa OAsaasaja sa pan H nocnosaa,e l1HCTI1TYTa.

qnaH 2.

l1HCTHTYTsa 3aIIITHTY 6HJba H )I(HBOTHYcpeAHHY, Beorpan (y AaJbeMTeKCTY: l1HCTHTYT)je npaaao
rraue, ca npaaaxa H ofiaaesava YTBpljeHHM 3aKoHoM H OBHM CTaTYTOM. I1HCTHTYTje OCHOBaH
YpeA60M ° OCHHBalhy l1HCTHTYTa sa 3aIIITHTY 6HJba ("Cn. rnaCHHK HPC" 6p.14/59) yrnrcan y
CYACKHperacrap, perncrapcxa ynoxcax 6p. 5-386-00 Y IlpHBpeAHoM CYAYy Beorpany.

OCHHBaLJ:l1HcTHTYTaje Penytirnnca Cpfinja.

l1HCTHTYTnocnyje cpencrsaaa y npxasao] CBOjHHH.

Y npasnou npOMeTY l1HCTHTYT ncryna CaMOCTaJIHO,a sa ofiasese onrosapa cpencrsnaa KojHMa
pacnonazce.

qnaH 3.

l1HCTHTYT je HCTpa)l(HBaLJ:KO-pa3BojHHHHCTHTYT,opraHH30BaH xao YCTaHOBa, xoja y CKJIaAYca
3aKoHoM ° aaytra H HCTpa)l(HBalhHMa, paaa ocrnapen.a OnIIITer atrrepeca, 06aBJba
HaYLJ:HOHCTpa)l(HBaLJ:KYAenaTHOCT.

II HA3HB H CE,n:HIIITE HHCTHTYTA

Hnan 4.

l1HCTHTYTnocrryje nOA Ha3HBOM:I1HCTI1TYT 3A 3AlllTl1TY El1JbA 11)IUffiOTHY CPE,lU1HY.

Cxpahenn Ha3HBI1HcTHTYTaua cpncxov je3HKY je: 113El1C.
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Назив Института на енглеском језику је: INSTITUTE FOR PLANT PROTECTION AND 

ENVIRONMENT. 

Скраћени назив Института на енглеском језику је: IPPE. 

Седиште Института је у Београду, улица Теодора Драјзера број 9. 

Поред зграда и објеката у седишту, Институт користи зграду и друге помоћне објекте, 

комплетну опрему и инвентар у Земуну, улица Банатска број 33. 

 

Члан 5. 

Институт има два печата, штамбиљ, знак и меморандум. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст уписан на српском језику ћириличним 

писмом: ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, а у средини круга 

Београд. Овај печат се чува и користи у просторијама Института у Теодора Драјзера 9. 

Други печат, поред текста из претходног става у средини круга има ознаку број 1. Други печат 

се чува и користи у просторијама Института ван седишта, тј. на адреси Банатска 33, Земун. 

Печатом се оверавају одлуке и акта о раду и пословању Института. Печат се отискује на 

одлуку или акт Института после потписа од стране овлашћеног лица.  

Штамбиљ Института је правоугаоног облика на ком је уписан назив на српском језику 

ћириличним писмом: ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. Поред 

назива штамбиљ садржи и простор за уписивање броја предмета и датум завођења одлуке, 

односно акта, у деловодни протокол и седиште Београд. 

Печати и штамбиљ Института морају се посебно чувати и обезбедити од неовлашћеног 

коришћења и злоупотреба. Њима може руковати само службеник који је, у оквиру делокруга 

послова на које је распоређен, задужен за употребу и чување печата и штамбиља. Директор 

Института треба регулисати појединачним пуномоћјем коме се печат и штамбиљ дају на 

чување и коришћење.   

Институт има заштитни знак који означава основну делатност Института. Знак Института се 

састоји од исписа пуног назива Института и седишта Београд ћириличним писмом у 

концетричном кругу и стилизованог класа пшенице око ког је обавијена змија која у устима 

носи грозд винове лозе. 

Институт у пословној преписци користи стилизовани образац - меморандум на српском и 

енглеском језику, који у свом заглављу садржи знак Института, пун назив Института, 

поштанску адресу, бројеве телефона и факса, ПИБ, матични број, шифру делатности и текући 

рачун. 

 

Члан 6. 

Облик, изглед, величину и број печата и штамбиља и изглед заштитног знака Института 

утврђује директор уз сагласност Управног одбора Института. 

Начин употребе и чувања печата и штамбиља регулише се одлуком коју доноси директор 

Института. 

 

III  ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА 

Члан 7. 
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Институт обавља научноистраживачку делатност из области биотехничких и природно-

математичких наука:  

72.11 - Истраживање и експериментални развој у биотехнологији. 

 - Научноистраживачка делатност из области пољопривредних, ветеринарских и   

   шумарских наука. 

72.19 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама. 

 - Научноистраживачка делатност из области хемије, физике и биологије. 

85.59 - Образовање и усавршавање научноистраживачког кадра (припрема и израда 

дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација, 

специјализације и сл. из области делатности Института), у складу са Законом. 

82.30 - Организовање састанка и сајмова. 

 - Организовање конгреса, симпозијума, саветовања и других скупова из области 

делатности Института. 

58.11 - Издавање књига. 

 - 

01.61 - Услужне делатности у гајењу усева и засада. 

 - Послови у пољопривреди. 

 - Припрема земљишта. 

 - Запрашивање усева и засада (дезинфекција, дезинсекција и дератизација, 

сузбијање корова). 

 - Орезивање воћака и винове лозе. 

 - Редовна обрада усева и засада. 

 - Пружање услуга стручне службе у области заштите биља: послови извештајно-

прогнозне службе и други стручни послови. 

71.20 - Техничко испитивање и анализе. 

 - Испитивање физичких и хемијских својства пестицида и вештачких ђубрива, 

контрола остатака пестицида у храни, земљишту, води и биљкама, контрола 

квалитета и здравственог стања биља и контрола у производњи биљног 

репродуктивног материјала. 

91.01 - Делатност библиотека и архива. 

 - Стручна библиотека Института, са базом научних података.  

91.02 - Делатност музеја, галерија и збирки. 

 

У вршењу своје делатности Институт обавља и следеће послове:  

- миколошка, бактериолошка, вирусолошка и нематолошка истраживања у пољопривреди; 

- истраживање биолошких, морфолошких, еколошких и молекуларних карактеристика 

штетних и економски значајних инсеката; 

- проучавање особина корова, могућности њиховог сузбијања и биолошка испитивања 

хербицида и регулатора раста; 

- контрола квалитета семена ратарских и повртарских култура и садног материјала цвећа, 

шумског и украсног биља; 

- биолошка испитивања пестицида и проучавање механизма развоја резистентности штетних 

организама; 

- анализа физичких и хемијских својстава пестицида и ђубрива, анализа остатака пестицида 

и тешких метала у земљишту, води, храни и биљкама, и испитивање биолошке вредности 

ђубрива; 
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- трансфер и примена научно-технолошких решења. 

Научноистраживачка делатност, коју Институт обавља у општем интересу, остварује се 

примењеним и развојним истраживањима, кao и основним истраживањима као основом за 

примењена и развојна истраживања. 

У складу са прописима и статутима високошколских установа, Институт може учествовати у 

реализацији студијских програма у области наука за које је регистрован. 

 

Члан 8. 

Институт може у складу са законом, без уписа у судски регистар, обављати и друге 

делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, а које служе искључиво обављању 

регистроване делатности Института. 

Обављањем делатности које престављају комерцијализацију резултата научног и 

истраживачког рада не сме се угрожавати квалитет научноистраживачког рада Института. 

Одлуку о статусним променама Института, као и одлуку о промени делатности Института 

доноси Управни одбор Института, уз претходно прибављену сагласност  Оснивача. 

 

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА 

 

Члан 9. 

Унутрашњом организацијом Института обезбеђују се услови за систематски и ефикасан,  

тимски и индивидуалан научноистраживачки рад и оптимално искоришћавање научноистра-

живачке опреме и друге инфраструктуре неопходне за успешну реализацију научноистра-

живачке делатности. 

 

Члан 10. 

Основу унутрашње организације Института чине организационе целине, које се организују по 

ужим областима делатности Института, и то:  

организационе јединице за научноистраживачки и стручни рад (одсеци, лабораторије и друге 

унутрашње јединице),  

и организациона јединица за опште, рачуноводствене и административно-техничке послове 

(служба заједничких послова). 

Организационе јединице за научноистраживачки и стручни рад и Служба заједничких 

послова, обављају  послове и задатке из члана 7. овог Статута. 

 

Члан 11. 

Унутрашња организација рада, организационе јединице и опис послова и задатака које 

обављају одсеци, лабораторије, друге унутрашње јединице и служба заједничких послова, 

описи послова на одређеним радним местима и називи радних места, руковођење и друга 

питања од значаја за рад организационих јединица и службе заједничких послова се ближе 

уређују Правилником о организацији и систематизацији радних места. 
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Правилник о организацији и систематизацији радних места у Институту доноси директор  у 

складу са законом и Статутом Института, уз сагласност Управнoг одбора Института.  

 

Члан 12. 

За обављање научноистраживачких и других радних задатака (пројекти, теме, задаци) могу се 

по потреби формирати тимови истраживача из различитих организационих јединица, којима 

ће руководити посебно именовани руководилац. 

  

 

Члан 13. 

Службом заједничких послова руководи директор Института, по функцији. 

Одсеком руководи руководилац одсека, лабораторијом руководилац лабораторија, пројектом 

руководилац пројекта, другом унутрашњом јединицом - научноистраживачким тимом 

руководилац тима, радним тимом руководилац радног тима и др.  

 

Члан 14. 

Ако у организационој јединици или служби заједничких послова настану поремећаји у 

пословању (финансијски, организациони или реализациони), директор Института односно 

Управни одбор доноси одлуку којом предузима посебне мере за отклањање последице 

поремећаја. 

 

V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУТА 

 

Члан 15. 

Институт заступа и представља директор. 

 

Члан 16. 

Директор Института може, у оквиру његових овлашћења из Закона о науци и истраживањима, 

и у складу са овим Статутом и Колективним уговором код послодавца, поставити свог 

заменика, коме ће дати посебно пуномоћје ради закључивања одређених уговора или 

заступања Института у одређеним правним пословима, као и ради заступања у поступку пред 

судом и другим органима.  

Директор појединачним писменим пуномоћјем може именовати једног или више помоћника 

директора којима ће поверити вршење других послова из своје надлежности, а у оквиру 

делатности Института из члана 7. 

Директор може образовати радне групе, комисије и друга радна и саветодавна тела за разраду 

појединих питања из његовог делокруга рада.    

 

VI ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 
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Члан 17. 

Планирање рада и развоја Института заснива се на општем интересу у научноистраживачкој 

делатности који се утврђује у складу са законом. 

Ради планирања и остваривања пословних циљева и развоја, у Институту се доносе програми 

и планови рада. 

 

Члан 18. 

Управни одбор, директор и Научно веће Института дужни су да редовно прате, сагледавају и 

оцењују остваривање програма и планова рада и развоја Института и да предузимају мере за 

њихову реализацију.  

 

Члан 19. 

Директор Института дужан је да најмање једном годишње, а на основу периодичних и 

годишње анализе пословања, извести Управни одбор о резултатима остваривања утврђене 

пословне политике, односно програма и планова рада, као и о мерама које су предузете у 

циљу њихове реализације. 

 

Члан 20. 

Ако се утврђени планови развоја не могу реализовати или ако их је због промењених 

економских услова или других разлога потребно мењати, Директор Института је дужан да 

покрене поступак за измену и допуну планова развоја, по поступку за њихово доношење. 

 

VII СТИЦАЊЕ ПРИХОДА И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

 

Члан 21. 

Институт стиче приходе:  

- из средстава оснивача, 

- из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, 

- из средстава Фонда за науку, 

- из средстава Фонда за иновациону делатност, 

- из средстава привредних друштва, удружeња и других организација, 

- непосредно од корисника услуга, 

- из иностраних фондација и међународне сарадње, 

- из донација домаћих и страних правних и физичких лица, и 

- из других извора под условом да се тиме не угрожава аутономија и достојанство 

научноистраживачког рада, а у складу са делатношћу Института и у складу са законом.   

 

Члан 22. 

Из прихода Института обезбеђују се средства за пословање и материјалне трошкове 

Института, зарада и остала примања запослених, као и средства за друге расходе, у складу са 

законом и општим актима Института.  
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Члан 23. 

Ако Институт по периодичном, односно годишњем обрачуну пословања оствари добит или 

искаже губитке у пословању, Управни одбор на предлог директора доноси одлуку о начину 

расподеле добити, односно о начину покривања губитка, у складу са законом.       

 

Члан 24. 

Добит који остваре одсеци, лабораторије и друге унутрашње јединице распоређује се према 

одредбама Колективног уговора код послодавца и Правилника о расподели остварене добити. 

 

Члан 25. 

Ако организациона јединица не обезбеди средства за потребе утврђене Колективним 

уговором код послодавца, сматраће се да је дошло до поремећаја у пословању одсека и 

примениће се мере из члана 14. овог Статута. 

 

VIII ОРГАНИ ИНСТИТУТА 

Члан 26. 

Органи Института су: 

- Управни одбор Института и  

- Директор Института. 

У Институту се образују и: 

- Научно веће, као научни орган Института, 

- Колегијум, као пословно-консултативно тело директора Института. 

 

1. Управни одбор 

Члан 27. 

Управни одбор Института 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. 

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. 

Управни одбор има  председника и заменика председника. 

Заменика председника Управног одбора именује и разрешава Управни одбор из реда чланова 

које предлаже Научно веће Института. 

 

Члан 28. 

Мандат Председника, заменика председника и чланова Управног одбора траје 4 (четири) 

године. 
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Члан 29. 

Председник, заменик председника и чланови Управног одбора могу бити разрешени и пре 

истека мандата на лични захтев или на образложени захтев овлашћеног предлагача. 

Акт о разрешењу Председника и чланова Управног одбора доноси Влада. 

 

Члан 30. 

Управни одбор Института врши следеће послове: 

- доноси Статут Института, уз претходну прибављену сагласност Министарства надлежног 

за научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Министарство); 

- одлучује о пословању, односно утврђује пословну политику Института; 

- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 

- доноси програм и план рада Института, на предлог директора Института; 

- доноси Програм научноистраживачког рада Института, на предлог Научног већа; 

- доноси Програм развоја научноистраживачког подмлатка Института, на предлог Научног 

већа; 

- именује и разрешава директора уз претходно прибављену сагласност министра надлежног 

за научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Министра); 

- одлучује о коришћењу средстава у складу са законом; 

- одлучује о статусним променама Института, уз претходну прибављену сагласност 

оснивача; 

- одлучује о предузимању мера у случају настанка поремећаја у пословању Института; 

- одлучује о набавкама основних средстава и инвестиционим улагањима; 

- разматра захтеве и предлоге репрезентативних синдиката; 

- утврђује програм и мере заштите животне средине; 

- доноси Пословник о свом раду; 

- доноси правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања, уколико 

за  доношење појединог општег акта није одређена надлежност директора; 

- врши друге послове, у складу са Законом и Статутом. 

 

Члан 31. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова свих чланова Управног одбора.  

 

Члан 32 

Начин рада Управног одбора уређује се Пословником о раду. 

 

2. Директор 

Члан 33. 

Директор руководи  Институтом, у складу са законом. 

 

Члан 34. 

Директора именује Управни одбор Института, уз претходну прибављену сагласност 

Министра.  
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Члан 35 

Директор се именује на основу јавног конкурса. Mандат директора траје четири године и 

може се именовати највише два пута у научној каријери у истом институту.  

За директора Института може бити именовано лице у научном или наставном звању. 

Директор је у радном односу у Институту са пуним радним временом. 

Директор који је у радном односу у Институту заснива радни однос на одређено време са 

пуним радним временом закључењем уговора о раду, у складу са законом којим се уређује рад 

запослених у јавним службама.. 

Ако лице именовано за директора није из реда истраживача запослених у Институту, 

именовано лице заснива радни однос у Институту са пуним радним временом, на одређено 

време, у складу са законом којим се уређује рад запослених у јавним службама. 

 

Члан 36 

Управни одбор расписује конкурс за избор директора и образује Комисију за спровођење 

конкурсног поступка. 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. 

Конкурсна комисија прикупља пријаве на конкурс, утврђује благовременост поднетих 

пријава, као и комплетност достављене документације за сваког кандидата, након чега о томе 

подноси писани извештај, који заједно са пријавама кандидата и осталом конкурсном 

документацијом, доставља Научном већу и Управном одбору Института, у року од 8 (осам) 

дана од дана завршетка конкурса.  

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.   

 

Члан 37. 

Поступак за избор директора покреће Управни одбор Института, најмање три месеца пре 

истека мандата постојећег директора.    

 

Члан 38. 

За директора може бити именовано лице које поред законом утврђених услова испуњава 

следеће услове: 

- да је истраживач у научном или наставном звању; 

- способност у планирању и организовању научноистраживачког рада и укупне делатности 

института; 

- менаџерске и предузетничке способности (организација и координација тимског рада у - 

институту, успостављање међународне сарадње, сарадња са универзитетима, факултетима 

и привредом с циљем трансфера и продаје знања и услуга на светском и домаћем 

тржишту). 
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Члан 39. 

Научно веће Института разматра приспеле пријаве кандидата и осталу конкурсну 

документацију и даје мишљење Управном одбору о кандидатима који су се пријавили на 

конкурс за директора, већином гласова од укупног броја чланова. 

Мишљење из става 1. овог члана Научно веће доставља Управном одбору Института, у року 

од 20 дана од дана завршетка конкурса. 

Ако Научно веће из одређених разлога не да мишљење о кандидатима за избор директора 

(нема пријављених кандидата, пријављени кандидати не испуњавају услови и др.) о томе 

обавештава и подноси извештај Управном одбору.  

 

Члан 40. 

Управни одбор пре доношења одлуке о именовању директора Института, доставља Министру 

образложен предлог кандидата за избор директора, ради прибављања претходне сагласности. 

Уз захтев за давање сагласности за именовање предложеног кандидата за директора 

Института, Управни одбор Министру доставља одлуку Управног одбора о утврђеном 

предлогу, са записником са седнице, као и целокупну документацију о току конкурсног 

поступка. 

 

Члан 41. 

Управни одбор, на основу претходне сагласности Министарства, доноси одлуку о именовању 

директора института и датуму ступања на дужност, у року од 15 дана од дана пријема акта о 

давању претходне сагласности.  

 

Члан 42. 

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, 

Управни одбор, уз сагласност Министарства, именује вршиоца дужности директора на период 

од  годину дана 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 

именује директора Института, Влада на предлог Министра, именује директора Института на 

период од четири године. 

За вршиоца дужности директора може бити именовано лице у научном или наставном звању, 

које мора бити компетентно за област науке за коју је Институт акредитован 

Вршилац дужности директора Института је у радном односу у Институту на одређено време, 

са пуним радним временом. 
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Вршилац дужности директора има сва права и обавезе директора Института.  

 

Члан 43. 

Директор Института обавља следеће послове: 

- 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 научноистраживачке делатности и о укупном раду Института; 

- одговоран је за финансијско-материјално пословање Института; 

- доноси акт о организацији и систематизацији радних места у Институту и друге опште 

акте, у складу са законом и статутом института; 

- одлучује о правима и обавезама запослених у институту, у складу са законом; 

- предлаже основе пословне политике, план развоја и програм рада и предузима мере за 

њихово спровођење; 

- закључује Колективни уговор код послодавца у складу са законом; 

- именује руководиоце одсека, руководиоце лабораторија (у договору са руководиоцима 

одсека у чијем се саставу налази лабораторија) и руководиоце других унутрашних 

јединица; 

- 

- подноси извештај Управном одбору о резултатима пословања по периодичним и 

годишњем извештају; 

- одлучује о потреби заснивања радног односа, у складу са законом, општим актима 

Института, усвојеним програмима и плановима, као и у складу са потребама процеса рада 

за привременим ангажовањем извршилаца на одређеним пословима; 

- одлучује о избору кандидата за заснивање радног односа и са њима закључује уговор о 

раду; 

- одлучује о распоређивању запослених на радна места, као и престанку радног односа 

запослених; 

- одлучује о пријему лица на усавршавање у Институту (израда дипломских радова, 

специјалистичких теза, мастер радова, докторских дисертација,  и других видова 

усавршавања); 

- одлучује о коришћењу средстава за текуће пословање Института; 

- одлучује о коришћењу средстава за учешће сарадника Института на научним скуповима и 

усавршавање и друге стручне и научне активности у земљи и иностранству, а на предлог 

Научног већа Института; 

- одлучује о финансијским захтевима запослених у Институту (школарине, солидарне 

помоћи и сл.) у договору са шефовима одсека, а у складу са Колективним уговором у 

Институту; 

- одлучује о службеним путовањима запослених; 

- учествује у поступку утврђивања повреда Кодекса професионалне етике у научно- 

истраживачком раду Института и етичких стандарда научне заједнице 

- на предлог Научног већа именујe чланове Етичке комисије; 

- разматра захтеве и предлоге репрезентативних синдиката; 

- врши  друге послове одређене Законом, Статутом, Колективним уговором код послодавца 

и другим општим актима Института.   

 

Члан 44. 
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Директор Института за свој рад одговара Управном одбору и Оснивачу Института. 

Директор Института присуствује седницама 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.  

Члан 45. 

Управни одбор може разрешити директора пре истека мандата: 

- на лични захтев; 

- ако несавесно и нестручно обавља дужност; 

- на образложен захтев Министра; 

- ако је правоснажном одлуком осуђен за кривично дело. 

Управни одбор разрешава директора уз претходну прибављену сагласност Министра. 

Управни одбор подноси Министарству предлог за разрешење директора са образложењем и 

потребним доказима и документацијом који поткрепљују разлоге за разрешење директора 

Института и мишљењем Научног већа Института, осим када се директор разрешава на лични 

захтев. 

 

3. Научно веће 

Члан  46. 

Научно веће је научни орган Института. 

Научно веће Института има 15 чланова.  

Чланови Научног већа су истраживачи у научним звањима, који су у радном односу са пуним 

радним временом у Институту. 

Чланови Научног већа се одређују на основу ранг листе научне компетентности у последњих 

пет година, која се формира на основу важећих критеријума које прописује министарство 

надлежно за научноистраживачку делатност.  

Поступак рангирања и утврђивања ранг листе научне компетентности истраживача спроводи 

изборна комисија.  

Верификација мандата чланова Научног већа врши се на првој, конститутивној седници 

Научног већа. 

Чланови Научног већа именују се на период од две године. 

Научно веће има председника и заменика председника, које бира из реда својих чланова. 

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.  

Попуњавање бројног стања сазива Научног већа врши се по претходно описаном поступку. 

Мандат овако именованог члана траје до истека мандата текућег сазива Научног већа.  
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Члан 47 

Поступак за избор чланова Научног већа покреће председник Научног већа Института и то 

најкасније 30 дана пре истека мандата. 

Одлуком о покретању поступка за избор чланова Научног већа именује се Изборна комисија 

коју чине председник Научног већа и изабрани представници организационих јединица у 

научном звању. Представници организационих јединица бирају се на збору истраживача 

организационе јединице. 

Ближи услови о поступку избора чланова Научног већа и друга питања у вези одржавања 

седница и доношења одлука, утврђује се Пословником о раду Научног већа. 

 

Члан 48. 

Научно веће Института компетентно је за утврђивање предлога за стицање научних звања ако 

има најмање седам истраживача запослених у Институту који су у вишем или истом научном, 

односно наставном звању које кандидат стиче.   

Одлуку о предлогу за избор у научно звање доноси Научно веће већином од укупног броја 

чланова Научног већа који имају право да одлучују о избору у научно звање. 

Уколико Научно веће Института није компетентно за утврђивање предлога сагласно ставу 1. 

овог члана, оно даје образложено мишљење за покретање поступка избора у звање на другом 

институту или факултету који има компетентно научно, односно наставно-научно веће.  

Поступак за стицање вишег звања, односно реизбора, покреће истраживач или Научно веће 

Института шест месеци пре истека рока на који је истраживач изабран у звање у складу са 

Законом. 

Поступак за избор у више звање може се покренути и пре истека рока на који је истраживач 

изабран у звање, на образложен захтев истраживача и Научног већа Института. 

 

Члан 49. 

Научно веће обавља следеће послове: 

- предлаже Програм научноистраживачког рада, усклађен са Стратегијом; 

- предлаже Програм развоја научноистраживачког подмлатка, усклађен са Стратегијом; 

- даје мишљење на извештаје директора у делу који се односи на реализацију 

научноистраживачких програма и пројеката; 

- разматра организацију научног рада и у вези са тим даје предлоге директору и Управном 

одбору; 

- предлаже научне пројекте и oцењује резултате остварених пројеката; 

- анализира и усваја извештаје о реализацији пројеката; 

- анализира и оцењује научни рад истраживача; 

- разматра програме докторских дисертација и усавршавања истраживача Института; 

- прати и оцењује рад истраживача-приправника и истраживача-сарадника, најмање једном 

годишње, а на основу извештаја ментора о успешности истраживача на студијама и у научном 

раду; 

- утврђује предлог за стицање научног звања; 

- одлучује о стицању истраживачког звања и стручних звања; 
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- даје мишљење Управном одбору о кандидатима за избор директора  Института као и 

мишљење о разрешењу директора Института; 

- даје образложен предлог за именовање, односно разрешење својих представника у Управном 

одбору Института; 

- даје образложен предлог за именовање, односно разрешење чланова Етичке комисије 

Института; 

- учествује у поступку утврђивања повреда Кодекса професионалне етике у 

научноистраживачком раду Института; 

- предлаже набавку научноистраживачке опреме; 

- одобрава пријаву и учешће сарадника Института на научним и стручним скуповима у земљи 

и иностранству и предлаже директору доношење одговарајућих одлука; 

- предлаже научну и стручну сарадњу са научним и привредним организацијама у земљи и 

иностранству; 

- предлаже именовање представника Института у органе и организације у области научне 

делатности; 

- предлаже плаћено одсуство истраживача ради њиховог стручног и научног усавршавања; 

утврђује програме издавачке делатности у складу са законом; 

- доноси Пословник о свом раду; 

 - доноси Правилник о раду Етичке комисије Института; 

- обавља и друге послове утврђене овим Статутом и законом.  

 

Члан 50. 

Научно веће доноси одлуке ако је за предлог одлуке гласало више од половине свих чланова 

Научног већа, сагласно Пословнику о раду Научног већа. 

Научно веће Института извештава о свом раду Управни одбор најмање једанпут годишње. 

 

4. Колегијум 

Члан 51. 

У Институту се образује Колегијум кога чине директор Института,  помоћник или помоћници 

директора за поједине области делатности Института, руководиоци одсека. 

Члан 52. 

Колегијум је консултативни и саветодавни тим који директору Института помаже у 

пословима руковођења. Састанци Колегијума се одржавају у складу са потребама Института и 

обавезама руководилаца. Састанку Колегијума могу присуствовати и друга лица, по позиву 

директора. 

 

IX ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 53. 

Запослени имају права, обавезе и одговорности из радног односа Института. 

Запослени у Институту су: истраживачи и помоћно особље. 

Помоћно особље Института чине лица која обављају стручне, административне и техничке 

послове. 
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Права и обавезе из става 2. овог члана, запослени остварују у складу са законом којим се 

уређује рад, Колективним уговором код послодавца и другим општим актима Института. 

 

Члан 54. 

Научноистраживачке послове и задатке у оквиру регистроване делатности у Институту 

обављају истраживачи, који испуњавају услове прописане законом и општим актом Института 

којим се уређује систематизација радних места. 

У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду истраживачи могу стећи 

истраживачко звање: 

- истраживач-приправник,  

- истраживач-сарадник 

и научно звање: 

- научни сарадник, 

- виши научни сарадник, 

- научни саветник. 

Истраживачи Института стичу звање из става 2. овог члана на начин и под условима 

прописаним законом. 

Звања истраживача са високом стручном спремом који нису изабрани у звања из става 1. овог 

члана, 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, 

- стручни саветник. 

Начин стицања звања из става 4. овог члана уређује се општим актом Института. 

 

Члан 55. 

Истраживачу у научном звању, после пет година рада у Институту, може се на лични захтев 

одобрити плаћено одсуство у трајању до једне године, ради стручног и научног усавршавања 

у иностранству или писања монографије. 

Научно веће Института утврђује критеријуме за добијање плаћеног одсуства из става 1. овог 

члана. 

Одлуку о трајању плаћеног одсуства из става 1. овог члана доноси директор Института, на 

образложен предлог Научног већа, у складу са финансијским могућностима Института.  

 

Члан 56. 

 

Истраживачу у Институту престаје радни однос по сили закона када наврши 65 година живота 

и најмање 15 година стажа осигурања. 

Изузетно истраживачу из става 1. овог члана може се продужити радни однос уговором са 

Институтом на одређено време у трајању до пет година, ако има најмање 20 година радног 

искуства у научноистраживачкој делатности, пет година рада у Институту, ако је након 
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стицања звања научни саветник испунио услове који су потребни за стицање научног звања 

научни саветник, у складу са законом, и  који је у току радне каријере постигао врхунске 

међународно признате научне резултате у области за коју је изабран, према критеријумима 

Министарства  

Одлуку о продужењу радног односа истраживачу из става 2. овог члана, доноси директор 

Института, а одлуку о продужетку радног односа истраживача који је на дужности директора 

Института доноси Управни одбор Института. 

Одлука из става 3. овог члана доноси се на предлог Научног већа а на основу претходно 

прибављеног позитивног мишљења надлежног матичног научног одбора. 

 

X ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 57. 

Директор и Управни одбор Института дужни су да обавештавају запослене о битним 

питањима од интереса за остваривање њихових права и обавеза у складу са одредбама 

Колективног уговора код послодавца и другим општим актима Института. 

  

Као облици обавештавања запослених користе се писмени извештаји, анализе, огласне табле, 

електронска пошта, интернет страница Института и сл. 

 

Члан 58. 

Начин и рокови као и друга питања у вези са обавештавањем запослених, уређују се 

Колективним уговором код послодавца и другим општим актима Института. 

 

XI САРАДЊА СА СИНДИКАТИМА ИНСТИТУТА 

 

Члан 59. 

Органи Института имају обавезу да обезбеде сарадњу са синдикалним организацијама 

Института, ради остваривања права и обавеза запослених из реда и по основу рада, као и 

других права утврђених законом.     

Сарадња ће се остваривати на начин утврђен законом и Колективним уговором код 

послодавца. 

 

XII ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 60. 

Запослени у Институту су дужни да чувају као пословну тајну информацију или документ за 

који је прописима или службеним актом заснованим на закону прописано да се чува као 

државна, службена, пословна или друга тајна. 

 

Члан 61. 
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Директор доноси Информатор о раду којим се регулише доступност информација или 

докумената од јавног значаја заснованим на закону.  

 

XIII ОДБРАНА И ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Члан 62. 

Институт врши припреме за одбрану и за рад у ратним условима, сагласно прописима, а на 

основу одлука, смерница и налога надлежних органа и својих одлука у складу са овим 

Статутом и законом. 

 

XIV ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 63. 

Институт штити и унапређује животну средину у складу са законом и овим Статутом. 

 

XV ОПШТИ АКТИ ИНСТИТУТА 

Члан 64. 

У Институту се поред Статута, доносе и друга општа акта и то: 

- колективни уговор код послодавца; 

- правилници; 

- одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања, 

- пословници; 

- други правилници и одлуке као општа акта, које прописује закон. 

 

Члан 65. 

Поступак за доношење општих аката покреће се на иницијативу Управног одбора, директора 

и синдиката Института. 

Иницијатива за доношење општих аката мора бити писмено образложена. 

 

Члан 66. 

На основу покренуте иницијативе о потреби доношења општег акта, Управни одбор 

Института одлучује о покретању поступка за доношење општег акта. 

Управни одбор је обавезан да покрене поступак за доношење, односно измену или допуну 

акта у свим случајевима када је Институт дужан да на основу закона или других прописа 

регулише одређена питања. 

О неопходности покретања поступка за доношење, односно измену или допуну општег акта 

из става 2. овог члана директор oбавештавају Управни одбор у писменој форми.  

 

Члан 67. 

По покретању поступка за доношење општег акта Служба заједничких послова припрема 

текст радног материјала. 



Ilpennor H3MeHa nocrojeher onurrer axra HJIH ztonourerse HOBOr YnpaBHH o)J.6op I1HcTHTYTa
yrryhyje 3anOCJIeHHMay I1HCTHTYTYaa pasaarpaa.e. Ilocne pacnpaarsaa.a 0 npeztnory onnrrer axra,
YnpaBHH onoop he pa3MOTpHTH npuxynrseae npHMe)J.6e H cyrecrnje H YCBOjHTHKOHal.JaHTeKCT
TaKBOr axra,

CTaTYT )J.OHOCHYnpaBHH o)J.6op I1HcTHTYTa, BenHHOMrJIaCOBaCBHXl.JJIaHOBa.

113MeHe H norryne CTaTYTa H npyrnx orrurrnx axara spnre ce na Ha'lHH npenaahen sa lbHXOBO
ztonourea,e.

CTaTYT H ztpyra onurra axra ofijaersyjy ce y aYTeHTHl.JHHMTeKCTOBHMa na ornacuoj Ta6JIH
I1HcTHTYTa y IIITaMnaHOM 06JIHKY, H na HHTepHeT CTpaHHUHI1HcTHTYTa, a crynajy Ha cnary OCMor
nana O)J.nana o6jaBJbHBalba.

qJIaH 72

CBHM 3anOCJIeHHMay I1HCTHTYTYnocrynaa cy CBaonurra axra. JaBHOCTHcy ztocrynaa axra npexo
HHTepHeTcrpaanne I1HcTHTYTa.

XVI nPEJIA3HE II 3ABPIIIHE O,IU>E,ll;I)E
qJIaH 73.

Onurra axra I1HCTHTYTa,l.JHjenonouren,e je npormcano OBHMCTaTYToM 6Hne )J.OHeTay pOKY on 60
nana O)J.nana crynaisa aa caary osor CTaTYTa.

,lJ;aHoMcrynaisa aa caary osor CTaTYTa, npecraje na Ba)!(H CTaTYT I1HcTHTYTa sa 3alllTHTY 6HJba H
)!(HBOTHYcpe)J.HHY,6p. 674 O)J.21.03.2016. rO)J.HHe.

Osaj CTaTYT cryrra na caary OCMor ztana no )J.o6HjalbY camaCHOCTHMHHHCTapCTBaH o6jaBJbHBalba
aa ornacaoj Ta6JIH I1HcTHTYTa.

,lJ;CE,lJ;HI1KYfIPABHOr O,lJ;BOPA

.At. /01'k.o c.Y
p MHpOCJIaBHHKOJIHn,naysaa caBeTHHK
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