На основу чл. 61. став 2. и чл. 130. Закона о науци и истраживањима ("Сл. гласник
РС", бр. 49/2019) и 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), Управни одбор Института за технологију нуклеарних и других
минералних сировина, уз претходно прибављену сагласност Министарства просвете,
науке и технолошког развоја број: 110-00-192/2021-14 од 04.11.2021. године, на својој
петој електронској седници, дана 02.12. 2021. године је донео

СТАТУТ
ИНСТИТУТА ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ
И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Статута
Члан 1
Овим Статутом уређујe се облик организовања Института за технологију
нуклеарних и других минералних сировина, (у даљем тексту Институт), делатности које
Институт обавља, назив и седиште Института, унутрашња организација и органи
Института, и друга питања од значаја за пословање и рад Института.

Оснивање и правни статус Института
Члан 2
Уредбом Владе ФНРЈ 1948 године основана је Управа за координацију научне
делатности. Уредба о оснивању Управе 1951. године, после извршених измена и допуна у
пречишћеном тексту гласи
Уредба о организацији и раду Управе за рударска
истраживања и рударске студије. Априла 1953. године ова Управа мења свој назив у
Завод за геолошко – рударска и технолошка истраживања. 1955. године Савезно извршно
веће доноси Уредбу о укидању овог Завода те решење о оснивању Института за

технологију минералних сировина. Марта 1961. године Савезно извршно веће доноси
Уредбу о оснивању Завода за нуклеарне сировине.
Поделом Завода за нукеарне сировине 1966. године, настао је Институт за
технологију нуклеарних и других минералних сировина, према коме је Социјалистичка
Република Србија преузела права и обавезе оснивача (Сл. гласник СРС 51/77).
Члан 3
Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, је
Истраживачко – развојни Институт који је организован каo установа у складу са
прописима о јавним службама која 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 је уписан у судски регистар код Привредног суда у Београду, под бројем
регистарског улошка 5-329-00.

Назив и седиште Института
Члан 5
Институт послује под називом: Институт за технологију нуклеарних и других
минералних сировина. Скраћени назив гласи: ИТНМС. Седиште Института је у Београду,
ул. Булевар Франше д' Епереа 86.
Члан 6
Институт може променити назив, седиште, делатност, облик организовања и
вршити статусне промене, уз претходну сагласност оснивача.
Одлуку о статусним и другим променама из става 1 овог члана доноси Управни
одбор.

Печат, штамбиљ и знак Института
Члан 7
Институт има печат, штамбиљ и знак.

Печат је округлог облика, пречника 3 сантиметра, по чијем је ободу ћирилично
исписан назив: Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина,
Београд, а у средини је исписана реч ИТНМС.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи назив: Институт за технологију
нуклеарних и других минералних сировина и простор за уписивање броја предмета, датум
завођења одлуке односно акта у деловодни протокол, поштанску и адресу Института.
Институт има и правоугаони печат са исписаним текстом: Институт за технологију
нуклеарних и других минералних сировина.
Знак Института представља стилизовани кристал са пет поља која представљају пет
истраживачких области Института.
Члан 8
Печат и штамбиљ Института морају се посебно чувати и обезбедити од
неовлашћеног коришћења и злоупотреба.
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.
Институт може имати и више печата. Сваки печат обележава се редним бројем,
римском цифром што се ближе уређује Правилником о печатима Института.
Штамбиљем се одређује време пријема и отпреме акта.
Члан 9
Институт послује средствима у државној својини, користи непокретности и друга
средства у складу са законом. Институт за обавезе које је преузео у правном промету
одговара свим својим средствима.

II

ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА
Члан 10

Делатност Института чине, претежно, примењена и развојна истраживања
усмерена ка задовољавању потреба непосредних корисника резултата истраживања, и
усмерена основна истраживања као основа за примењена и развојна истраживања.
Усмерена основна истраживања имају за циљ постизањe научних сазнања и
тумачења физичко-хемијских, хемијских и биолошких феномена релевантних за
оптимизацију процеса, техничко технолошких решења, технологија и дизајнирања нових
производа и материјала дефинисаних функционалних својстава. и иновација које се
развијају у Институту.

Делатност Института је научноистраживачка и према јединственој класификацији
обухвата истраживања и експериментални развој у техничко-технолошким и природноматематичким наукама.
Члан 11
Институт обавља следеће делатности:
7219
7211
7112
7022
7490
7120

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким
наукама;
Истраживање и експериментални развој у биотехнологији;
Инжењерске делатности и техничко саветовање;
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
Остале стручне, научне и техничке делатности;
Техничко испитивање и анализе.

Поред научноистраживачке делатности Институт обавља и следеће делатности:
0990
0891
1084
1091
5814
2012
2013
2015
2110
2059
2441
2443
2444
2445
2451
2452
2453
2454
3831
3832

Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих
руда;
Експлоатација минерала, производња минералних ђубрива и хемикалија;
Производња зачина и других додатака храни;
Производња готове хране за домаће животиње;
Издавање часописа и периодичних издања;
Производња средстава за припремање боја и пигмената;
Производња осталих неорганских хемикалија;
Производња вештачких ђубрива и азотних једињења;
Производња основних фармацеутских производа;
Производња осталих хемијских производа;
Производња племенитих метала;
Производња олова, цинка и калаја;
Производња бакра;
Производња осталих обојених метала;
Ливење гвожђа;
Ливење челика;
Ливење лаких метала;
Ливење осталих обојених метала;
Демонтажа олупина;
Поновна употреба разврстаних материјала;

7320
7010
8559
4612
4618
4619
4671
4672
4674
4675
4676
4677
4663
4651
4652

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
Управљање економским субјектом;
Остало образовање;
Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија;
Специјализовано посредовање у продаји посебних производа;
Посредовање у продаји разноврсних производа;
Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сл.
производима;
Трговина на велико металима и металним рудама;
Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима,
опремом и прибором за грејање;
Трговина на велико хемијским производима;
Трговина на велико осталим полупроизводима;
Трговина на велико отпацима и остацима;
Трговина на велико рударским и грађевинским машинама;
Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима;
Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и
опремом.“

Институт обавља послове спољно-трговинског промета у оквиру регистроване
делатности.
Делатности које Институт обавља поред научноистраживачке представљају
комерцијализацију научног и истраживачког рада и њиховим обављањем не сме се
угрозити квалитет научноистраживачког рада Института.
Институт може обављати и друге делатности без уписа у судски регистар, које
нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене статутом Института,
односно уз прибављање претходног одобрења,сагласности или другог акта надлежног
органа ако је то утврђено посебним законом и услов је регистрације или обављања
одређене делатности.
Члан 12
Институт у оквиру своје делатности може организовати научне скупове, семинаре,
курсеве у циљу оспособљавања кадрова и иновација знања.
Члан 13
На основу усмерености истраживачког кадра и расположиве опреме у Институту се
изводе следеће области научноистраживачке делатности:

А

Област прераде – коришћења расположивих минералних и техногених сировина

А.1.
А.2
А.3.
А.4.

Геолошка истраживања – анализа минералног ресурса;
Припема и концентрација минералних и техногених сировина;
Металуршка прерада минералних и техногених сировина;
Хемијско-технолошка прерада минералних и техногених сировина.

Б

Област развоја нових материјала дефинисаних својстава

Б.1.
Б.2.
Б.3.

Металуршки материјали;
Функционални, конструкциони и наноструктурни материјали;
Неоргански материјали.

В

Област заштите животне средине

В.1.
В.2.

Мониторинг – утврђивање стања медијума животне средине;
Развој и иновација технологија и материјала у основним индустријским и
биотехничким процесима за смањење негативног утицаја на животну средину;
Развој технологија и материјала за пречишћавање и рециклажу сировина;
Ремедијација деградираних и контаминираних земљишта.

В.3.
В.4.
Г
Д
Ђ
Е
Ж

Област нуклеарне активности
Област интегрисани систем квалитета
Развој иновација
Дизајн знања и иновационих решења
Инжењеринг за производну примену дизајнираних техничко-технолошких решења
и производа

З

Експериментална производња.

III

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА
Члан 14

Организацијом Института обезбеђују се услови за систематски и ефикасан
научноистраживачки рад.
За обављање научноистраживачког рада образују се два сектора:
Сектор за припрему минералних сировина и неорганску технологију;
Сектор за металуршке технологије и заштиту животне средине;

и
-

Централна лабораторију за испитивања

У Институту се за подршку научноистраживачког рада образују и друге
организационе целине у оквиру сектора, и то: центри и лабораторије.
За обављање послова менаџмента системом квалитета и административнотехничких послова организују се службе Института.
Ближа унутрашња организација и рад организационих јединица и њихов делокруг,
систематизација послова, и број радних места на којима се распоређују запослени, уређују
се Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту, који доноси
директор Института у складу са законом.
Члан 15
Институт може бити оснивач start up и spin off компанија, центара за трансфер
технологије, иновационог центра, и других организација у складу са законом, у којима би
се на организован и систематски начин радило на примени научних резултата и
савремених технологија, у циљу развоја прототипова нових, иновативних производа или
процеса за потребе наручиоца посла или одређеног тржишта.
Члан 16
Одлуку о оснивању и власничкој структури правних лица из члана 15. у складу са
законом доноси Управни одбор на предлог директора Института.
Члан 17
Правна лица из члана 15. региструју се код надлежне државне организације за
регистар, односно код министраства задуженог за послове науке, након испуњења
потребних услова.

IV

ОРГАНИ ИНСТИТУТА
Члан 18

Органи Института су: Управни одбор и директор Института. Научни орган
Института јесте научно веће.

Управни одбор Института
Члан 19
Управни одбор Института има седам чланова које именује Влада Републике
Србије, од који 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.
Заменика председника Управног одбора именује и раазрешава Управни одбор из
реда чланова које предлаже Научно веће Института.
Мандат председника, заменика председника и чланова Управног одбора траје
четири године.
Председник, заменик председника и чланови Управног одбора могу бити
разрешени и пре истека мандата, на лични захтев или на образложен захтев овлашћеног
предлагача из става 1. овог члана.
Акт о разрешењу председника и чланова Управног одбора доноси Влада.
Члан 20
Управни одбор:











доноси Статут Института;
одлучује о пословању Института;
усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
доноси програм и план рада Института, на предлог директора Института;
именује и разрешава директора;
одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
доноси одлуке о статусним променама у складу са законом;
доноси Пословник о свом раду;
врши друге послове, у складу са законом и Статутом;
Управни одбор доноси Статут Института, уз претходно прибављену сагласност
Министарства.
Члан 21

Послове из свог делокруга рада Управни одбор врши на седницама.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова свих чланова Управног одбора.
Начин рада Управног одбора, односно организовање седница, гласање и др. регулише се
Пословником о раду који доноси Управни одбор.

У раду Управног одбора на седницама учествује директор Института без права
одлучивања.
Седницама Управног одбора без права одлучивања присуствују: председник
Научног већа, секретар Управног одбора и лица позвана од стране председника Управног
одбора за излагање по појединим тачкама дневног реда, само за ту тачку.

Директор Института
Члан 22
Директор руководи Институтом, у складу са законом.
Директор Института се именује на основу јавног конкурса. Мандат директора траје
четири године и може се именовати највише два пута у научној каријери у Институту за
технологију нуклеарних и других минералних сировина.
За директора Института може бити именовано лице из реда истраживача у
научном, односно у одговарајућем наставном звању.
Лице из става 3. овог члана мора бити компетентно за област науке за коју је
институт акредитован.
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 запослено у институту, именовано лице
заснива радни однос у институту са пуним радним временом, на одређено време.
Директора именује Управни одбор Института, уз претходно прибављену
сагласност министра надлежног за научноистраживачку делатност (у даљем тексту
министар).
Члан 23
Управни одбор, на основу претходне сагласности министра, 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 директора Института и мишљењем Научног већа Института, осим када се
директор разрешава на лични захтев.
Управни одбор је дужан да распише јавни конкурс за директора института, најмање
три месеца, пре истека мандата директора института.
Члан 24
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.
Комисија за спровођење конкурсног поступка утврђује благовременост поднетих
пријава као и уредност и комплетност достављене документације за сваког кандидата, о
чему саставља извештај и доставља Научном већу и Управном одбору у року од десет
радних дана од истека рока утврђеног у конкурсу за подношење пријава.
Пре доношења одлуке о именовању директора Института, Управни одбор
доставља министру образложен предлог о кандидату за избор директора, ради
прибављања претходне сагласности.
Члан 25
Конкурс се објављује у једном од дневних листова.
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.
Научно веће Института даје мишљење Управном одбору о кандидатима који су се
пријавили на конкурс за директора.
Кандидати за директора Института, поред услова прописаних законом треба да
испуњава посебне услове, и то:






способност у планирању и организовању науке и истраживања из делатности
института;
менаџерске способности (искуство у организовању међународне научне сарадње,
као и пословне сарадње са факултетима, институтима и привредом);
да има држављанство Републике Србије;
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело или привредни
преступ утврђен Законом и
да се против овог лица не води кривични поступак.

Кандидати уз пријаву на конкурс за директора Института, поред доказа о испуњењу
услова прописаних законом и овим Статутом прилажу:
- радну биографију (са посебним освртом на постигнуте резултате
научноистраживачког рада као и искуство у руковођењу);
- програм и план рада Института за наредне четири године са концепцијом
организације и будућег развоја Института.
Члан 26
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 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;
директор има и друга права и обавезе утврђене овим законом.

Вршилац дужности директора
Члан 27
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 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 института може бити именовано лице у научном,
односно наставном звању.
Лице из става 4. овог члана 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.
Члан 28
Директор Института руководи радом Института у складу са законом, овим
Статутом и другим актима Института.
Директор, у оквиру својих овлашћења може појединачним пуномоћјем поверити
вршење послова из своје надлежности на друге сараднике запослене у Институту, у складу
са законом, овим Статутом и актима Института.
Директор Института је за свој рад одговоран Управном одбору и Оснивачу
Института.

Научно веће Института
Члан 29
У Институту се образује Научно веће Института (у даљем тексту: Научно веће) као
научни орган Института.
Научно веће јесте научни орган Института.
Научно веће има једанаест чланова. Чланови Научног већа су истраживачи у
научном звању који су у радном односу са пуним радним временом у Институту.
Чланове Научног већа бирају истраживачи са научним звањем на период од четири
године.
Научно веће има председника и заменика председника, које бира Научно веће из
реда својих чланова.
Члан 30
Поступак за избор чланова Научног већа покреће председник Научног већа
Института у претходном сазиву и то најкасније тридесет дана пре истека мандата.
Одлуком о покретању поступка именује се комисија од три члана и одређује начин,
поступак и датум одржавања избора.

Поступак Замена члана Научног већа коме је престао мандат утврђују се
Пословником о раду Научног већа.
Мандат изабраног члана Научног већа из претходног члана овог става траје до
истека мандата текућег сазива Научног већа.
Ближи услови о поступку избора чланова Научног већа и друга питања у вези
одржавања седница и одлучивања, утврђују се Пословником о раду Научног већа.
Члан 31
Научно веће:










предлаже програм научноистраживачког рада, усклађен са Стратегијом;
даје мишљење на извештаје директора у делу који се односи на реализацију
научноистраживачких програма и пројеката;
утврђује предлог за стицање научног звања;
одлучује о стицању истраживачког звања;
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;
предлаже набавку научноистраживачке опреме;
обавља друге послове утврђене Статутом Института и законом.
Научно веће доноси своје одлуке и друга акта већином гласова свих чланова.

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.
V

ИСТРАЖИВАЧИ
Члан 32

Послове научноистраживачке делатности у Институту обављају истраживачи, који
испуњавају услове прописане законом и општим актом Института којим се уређује
организација и систематизација послова.
Члан 33
Истраживач у смислу закона и Статута, јесте лице са најмање високом стручном
спремом, односно са најмање завршеним основним академским студијама, које ради на

научноистраживачким и развојним пословима и које је изабрано у звање, у складу са
законом који регулише област науке и истраживања.
Члан 34
У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду, истраживачи
Института могу стећи истраживачко звање: истраживач приправник и истраживач
сарадник, и научно звање: научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник.
Истраживачи Института стичу истраживачко и научно звање из става 1 овог члана
на начин и под условима прописаним законом који регулише област науке и истраживања,
правилником и општим актима Института.
Члан 35
Свако лице које сматра да испуњава услове прописане Законом, може поднети
захтев за утврђивање предлога за стицање научног или истраживачког звања, искључиво
Научном већу Института у коме је запослено, односно Научном већу другог Института,
уколико Научно веће Института у коме је лице запослено, није компетентно да то утврђује
уз образложено мишљење Научног, односно Наставно-научног већа института или
Факултета где је истраживач запослен.
.
Члан 36
Звања истраживача са високом стручном спремом који нису изабрани у звања из 34
члана става 1. овог Статута, 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 општим актом Института.

Члан 37
Запослени у Инстутуту јесу истраживачи, стручно, административно-техничко и
помоћно особље. У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Инстутуту,
примењује се закон којим се уређује рад запослених у јавним службама, односно закон
којим се уређује рад, ако законом који регулише област науке и истраживања није
другачије уређено.

Члан 38
Истраживачи у научним, наставним и истраживачким звањима, могу да заснују
радни однос у Институту на неодређено или одређено време, са пуним радним временом,
а распоређују се на одговарајућа научна, истраживачка и стручна радна места.
Са истраживачима у научним, односно истраживачким звањима, закључује су
уговор о раду с обавезом спровођења поновног избора (реизбора) или унапређења у више
звање, у роковима за које се одговарајуће научно, односно истраживачко звање стиче,
осим за звање научног саветника.
Унутрашња организација, врста и број радних места на којима се распоређују
запослени, као и начин и поступак заснивања радног односа, уређују се општим актом
Института.
Члан 39
Истраживачу у Институту радни однос престаје по сили закона када наврши 65
година живота и 15 година стажа осигурања.
Истраживачу из става 1. овог члана, може се продужити радни однос, у трајању до
пет година, ако има најмање 20 година радног искуства у научноистраживачкој
делатности, пет година рада у Институту ИТНМС и ако је након стицања звања научни
саветник испунио услове који су потребни за стицање научног звања научни саветник, у
складу са Законом о науци и истраживањима.
Истраживач, који испуњава критеријуме прописане Законом се обраћа Научном
већу Института, које уз претходно прибављено позитивно мишљење надлежног матичног
научног одбора ресорног Министарства, може предложити директору Института да
донесе одлуку о продужењу радног односа истраживача из става 2.овог члана.
Одлуку о продужењу радног односа истраживача 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 4. овог члана доноси се на предлог Научног већа и уз претходно
прибављено позитивно мишљење надлежног матичног научног одбора ресорног
Министарства и уколико постоје обезбеђена средства за финансирање истраживача у
звању научног саветника након навршених 65. година старости.

VI

ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Члан 40

У Институту се наука и истраживања као делатност од општег интереса (у даљем
тексту: научноистраживачка делатност) реализују у складу са циљивима реализације
научноистраживачке делатности, кроз програме утврђене Законом о науци и
истраживањима, као и програме утврђене законом којим се уређује рад Фонда за науку
Републике Србије, програме утврђене законом о иновационој делатности и међународне
пројекте.
Научноистраживачки рад у Институту обављају истраживачи, у складу са Законом.

Члан 41
За организацију, руковођење и спровођењe научноистраживачке делатности и
укупног рада Института одговоран је директор Института.
Руководиоци научноистраживачких програма и пројеката одговорни су за
благовремено и квалитетно извршавање радних задатака истраживачких тимова и
појединаца, учесника на програму или пројекту, као и за научно и стручно усавршавање
истраживача, у складу са општим актима Института.
Члан 42
Ради
остваривања
заједничких
интереса,
развоја
и
организације
научноистраживачког рада, научноистраживачке сарадње, међусобног повезивања и
сарадње са одговарајућим облицима удруживања у области високог образовања,
развијања међународне сарадње, неговања научне критике и вредновања сопственог
научноистраживачког рада, усклађивања набавке и коришћења научноистраживачке
опреме и лабораторијског простора, набавке и коришћења научних публикација, 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 претходно прибављено мишљење
Научног већа Института.
Члан 43
Институт може да сарађују са другим научноистраживачким организацијама и
учествују у остваривању заједничких научноистраживачких програма и пројеката, кроз

образовање заједничких истраживачких тимова, на одређеном програмском или
пројектном задатку.
Институт може да остварују сарадњу и у заједничком учешћу у реализацији
међународних програма и пројеката, пројеката са привредом, као и у заједничком
коришћењу научноистраживачке, лабораторијске и друге инфраструктурне опреме.
Међусобна права и обавезе у остваривању сарадње из ст. 1. и 2. овог члана
Институт са другим научноистраживачким организацијама уређује уговором, у складу са
својим општим актима.

VI

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА
Члан 44

Резултати истраживања финансирани средствима из буџета Републике Србије,
припадају Институту ИТНМС у коме су реализована истраживања (у даљем тексту:
реализатор истраживања).
Резултати истраживања из става 1. овог члана обухватају сва материјална и
нематеријална добра која су проистекла из програма који су финансирани средствима из
буџета Републике Србије.
Својинска права над резултатима истраживања, када је резултат истраживања
финансиран средствима из буџета Републике Србије, уређују се сходном применом чл.
121- 123 Закона о науци и истраживањима, односно у складу са Уговором који учесник у
пројекту закључи са Институтом као реализатором пројекта.
Сва интелектуална својина настала кроз програм институционалног финансирања
регулише се искључиво општим актом научноистраживачке организације којим се уређује
заштита интелектуалне својине.
Члан 45
Право на резултатима истраживања који нису финансирани средствима из буџета
Републике Србије, одређује се у складу са Уговором који Финансијер пројекта закључи са
Институтом као реализатором пројекта.
Својинска права на резултатима истраживања, између Института и истраживача
запослених у Институту, када резултат истраживања није финансиран средствима из
буџета Републике Србије, регулисана су одредбама Закона о ауторским и сродним
правима, односно у складу са Уговором који истраживач, као учесник у пројекту закључи
са Институтом као реализатором пројекта.
VII

ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 46
Институт доноси планове и програме рада и развоја у складу са законом и општим
актима Института.
Члан 47
Директор, по потреби поднеси извештај Управном одбору Института о резултатима
спровођења планова и програма рада.
Ако се утврђени планови развоја не могу реализовати, или ако их је због
промењених околности или других разлога потребно мењати, директор је дужан да
покрене поступак измене и допуне планова, у складу са законом и општим актима
Института.
Члан 48
Програм и план рада Института доноси Управни одбор на предлог директора
Института.
Директор Института, Управни одбор и Научно веће дужни су да предузимају мере
за остваривање Програма и Планова рада и развоја Института и да редовно прате,
сагледавају и оцењују њихову реализацију.

VIII

ОПШТА АКТА
Члан 49.

Унутрашња организација и пословање у Институту уређују се општим актима у
складу са законом.
Основни општи акт Института је Статут са којим морају бити у сагласности сви
други акти.
Члан 50.

1)
2)
3)
4)
5)

Поред Статута као основног општег акта, интерна акта Института могу бити:
Kолективни уговор код послодавца,
Правилници,
Пословници,
Одлуке,
Решења и др.

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.

IХ

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ИНСТИТУТА
Члан 51.

Средства за финансирање Института обезбеђују се из:
1)
средстава оснивача,
2)
буџета Републике Србије,
3)
буџета аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе,
4)
средстава Фонда за науку Републике Србије,
5)
средстава привредних друштава, удружења и других организација,
6)
сопствених прихода Института,
7)
средстава домаћих фондова и задужбина и поклона правних и физичких лица;
8)
средстава страних фондација, правних и физичких лица и донација,
9)
других извора, под условом да се не угрожава аутономија и достојанство
научноистраживачког рада.
Члан 51
Средства која Институт оствари, изузев средстава која обезбеђује Република
Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе чине сопствени
приход Института (пружање услуга трећим лицима, поклон, спонзорство, сопствена
производња и други извори стицања средстава).
Средства из става 1. овог члана користе се за унапређење делатности и подизање
квалитета рада.
Средствима из става 1. овог члана и имовином стеченом из сопствених прихода
Институт самостално располаже, у складу са законом и општим актом Института.

Члан 52
Средства за институционално финансирање Института обезбеђује оснивач,
у буџету Републике Србије, у складу са годишњим Програмом рада Института.

Институт општим актом, у складу са Законом о науци и истраживањима, утврђује
расподелу средства за институционално финансирање Института.
Орган управљања Института одговара Министарству за наменско и економично
трошење средстава додељених из буџета.

Х

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУТУ
Члан 53

На заснивање радног односа, права, обавезе и одговорности запослених у
Институту по основу рада и у вези са радом примењују се одредбе закона којим се
уређује научноистраживачка делатност, општи акти Института, колективни уговор
уколико је такав закључен.
Члан 54
Запослени у Институту морају бити редовно, благовремено и истинито
обавештавани о пословању Института и о другим питањима од интереса за остваривање
њихових права стечених по основу рада.
Обавештавање запослених врши се усменим или писаним путем, истицањем одлука
и других општих и појединачних аката на огласној табли Института или путем средстава
електронске комуникације.

XI

ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 55.

Институт је обавезан да организује рад тако да запослени 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.
Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама
безбедности и заштите здравља на пословима које обавља и да се оспособљава за њихово
спровођење.
Институт је дужан да запослене осигура од повреда на раду, професионалних
обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете у складу са
законом.

Запослени су дужни да се придржавају и спроводе прописане мере заштите на раду
у складу са Законом и општим актима Института.
Безбедност и заштита здравља запослених у Институту уређују се посебним
општим актом који доноси директор Института.
Члан 56
Институт је дужан да у обављању своје делатности обезбеди потребне услове и
предузме неопходне мере за заштиту и унапређење животне средине у складу са законом и
општима актима Института.
Запослени у Институту дужни су да предузимају прописане мере у циљу заштите и
унапређења животне средине у складу са законом.

XII

ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 57

Научноистраживачка делатност Института заснива се на начелима јавности
научноистраживачког рада и резултата тог рада.
Научни рад је слободан и подлеже научној критици у складу са прихваћеним
стандардима науке и етичности у научноистраживачком раду.
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.
Тајни податак је податак, који је у складу са Законом и општим актима Института
одређен и означен одређеним степеном тајности.
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.
Документа и податке који представљају пословну тајну, другим лицима може
саопштавати директор Института или лица на које он пренесе овлашћења.
Дужност чувања пословне тајне постоји и по престанку својства члана органа
управљања као и по престанку радног односа запосленог у Институту.

XIII

САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ
Члан 58

Институт ће спроводити законске одредбе и одредбе колективног уговора и других
општих аката Института, која се односе на рад синдикалне организације Института у
циљу остваривања заштите права запослених и решавања других питања од интереса за
рад Института и права запослених по основу рада.

Члан 59
Синдикат има право да буде обавештен од стране органа Института о економским
и радно – социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова
Синдиката.
Члан 60
Синдикат има право на колективно преговарање и закључивање колективног
уговора, право на учешће у решавању колективних радних спорова и друга права у складу
са законом, колективним уговором и другим општим актима Института.

XIV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивaња на огласној табли
Института и интернет страници Института, чиме престаје да важи:
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