На основу члана 4. став 2. Одлуке о допунама Статута Института за
мултидисциплинарна истраживања од 10.06.2011. године и добијене сагласности
Министарства просвете и науке број 010-00-112/2011-14 од 06.07.2011. године на
наведену одлуку, Управни одбор Института Одлуком број 1095/1 од 17.08.2011. године,
утврдио је пречишћен текст Статута Института за мултидисциплинарна истраживања.
Пречишћен текст Статута Института за мултидисциплинарна истраживања садржи
Статут Института за мултидисциплинарна истраживања од 05.06.2008. године, Одлуку о
изменама и допунама Статута Института за мултидисциплинарна истраживања од
25.03.2011. године и Одлуку о допунама Статута Института за мултидисциплинарна
истраживања од 10.06.2011. године и Одлуке изменама и допунама Статута Института за
мултидисциплинарна истраживања од 18.11.2016.године.

СТАТУТ
ИНСТИТУТА ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА
(пречишћен текст)
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Статута
Члан 1.
Овим Статутом уређује се: облик организовања Института за мултидисциплинарна
истраживања (у даљем тексту: Институт), назив и седиште Института, делатности које
Институт обавља, 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 је основан Одлуком Савета Универзитета у Београду број 1841/1 од 18. маја
1970. године, као наставно-научна јединица Универзитета, под називом Центар за
мултидисциплинарне студије. Скупштина Републике Србије 10. јула 1970. године донела
је Одлуку о потврди Одлуке о оснивању Центра за мултисисциплинарне студије
(„Службени гласник СРС“, број 27/70).
Одлуком Владе Републике Србије 05 број 022/6034/2007 од 4. октобра 2007. године,
Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду је организован као
научноистраживачка установа чији је оснивач Република Србија и чији је назив:
„Институт за мултидисциплинарна истраживања”.
Институт је уписан код Трговинског суда у Београду, регистарски уложак број 5-22-00.
Под новим називом „Институт за мултидисциплинарна истраживања” уписан је 15.
октобра 2007. године.
Члан 2а
Иститут је у саставу Универзитета у Београду, Одлуком 02 број: 612-2361/8-08 од
30.06.2009. године.

Члан 3.
Институт је научни институт, који је организован као установа у складу са прописима о
јавним службама и који обавља научнoистраживачку делатност у складу са прописима о
научноистаживачкој делатности.
Члан 4.
Институт има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом и овим Статутом.
Институт послује средствима у државној својини и носилац је свих права, обавеза и
одговорности у правном промету у односу на средства којима располаже.
Назив и седиште Института
Члан 5.
Институт послује под називом: Институт за мултидисциплинарна истраживања.
Скраћени назив Института на српском језику је: ИМСИ.
У пословању са иностранством, поред назива на српском језику, Институт може
користити и назив на енглеском језику: Institute for Multidisciplinary Research.
Седиште Института је у Београду Улица кнеза Вишеслава 1.
Члан 6.
Институт може променити назив, седиште, делатност, облик организовања и вршити
статусне промене, уз предходну сагласност оснивача.
Одлуку о статусним и другим променама из става 1. овог члана доноси Управни одбор
Института.
Печат, штамбиљ и знак Института
Члан 7.
Институт има печат, штамбиљ и логотип.
Печат је округлог облика, пречника 32 mm, у коме је уписано у концетричном кругу на
српском језику, ћириличним писмом: Институт за мултидисциплинарна истраживања,
Београд, са знаком Института у средини круга.
Логотип Института је округлог облика са црвеним кругом у средини и књигама тамно
плаве боје око круга.
Члан 8.
Штамбиљи Института, за пријем и отпрему аката, су правоугаоног облика, димензија
55x35 mm, на којима је уписано на српском језику, ћириличним писмом: Институт за
мултидисциплинарна истраживања, Београд. Поред назива штамбиљи садрже и простор
за организациону јединицу, број акта, датум пријема, односно отпреме кроз деловодни
протокол.
Одлуком коју доноси директор Института утврђује се начин употребе и чувања печата и
штамбиља Института.
II

ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА

Члан 9.
Институт обавља научноистраживачку делатност у области природно-математичких,
техничко-технолошких, биомедицинских, биотехничких и друштвених наука ради
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унапређења научне мисли и давања доприноса привредном и друштвеном развоју.
Институт обавља научноистраживачку делатност у области основних и примењених
истраживања од ширег друштвеног значаја, у складу са законом, која су у функцији
валоризације резултата основних истраживања у области природно-математичких,
техничко-технолошких, биомедицинских, биотехничких наука и друштвених наука.
Институт научноистраживачку делатност остварује и развојним истраживањем и
оспособљавањем и школовањем кадра за научноистраживачки рад.
Поред основних, примењених и развојних истраживања, Институт ради и на изради
студија, пројеката и елабората у свим наведеним областима и сродним наукама и
областима.
Члан 10.
«Институт обавља научнoистраживачку делатност као своју претежну делатност.
У складу с Законом о класификацији делатности («Службени гласник РС», бр.104/2009) и
Уредбом о класификацији делатности («Службени гласник РС», бр.54/2010), назив, шифра
и опис претежне делатности Института је:
7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
Поред научноистраживачке делатности као претежне делатности, Институт обавља и
следеће делатности:
5811 Издавање књига
5814 Издавање часописа и периодичних издања
5819 Остала издавачка делатност
6201 Рачунарско програмирање
6311 Обрада података, хостинг и сл.
6312 Веб портали
6209 Остале услуге информационе технологије
7112 Инжeњерске делатности и техничко саветовање
7120 Техничко испитивање и анализе
Члан 11.
Институт, у остваривању својих делатности, може да остварује сарадњу са
организацијама које обављају научноистраживачку делатност у земљи и иностранству,
као и привредним друштвима и другим установама.
Институт може да сарађује са другим научноистраживачким организацијама и учествује
у остваривању заједничких научноистраживачких програма и пројеката, кроз образовање
заједничких истраживачких тимова, на одређеном пројектном задатку.
Институт може да остварује сарадњу са другим научноистраживачким организацијама 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 овог члана, Институт уређује
уговором, у складу са законом и овим Статутом.
Члан 12.
Институт може учествовати у остваривању докторских студија са сродним
високошколским установама, у области наука за које је Институт регистрован, у складу
са законом и статутом високошколске установе.
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Институт за обављање послова из става 1. овог члана закључује уговор с
високошколском установом.
Институт у оквиру своје делатности може да организује научне скупове, семинаре и
курсеве ради иновације знања и оспособљавања кадрова за рад у науци, образовању и
привреди.
III

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА

Члан 13.
Организацијом Института обезбеђују се услови за систематски и ефикасан тимски и
индивидуалан научноистраживачки рад и оптимално искоришћавање научноистраживачке
опреме.
Унутрашња организација Института мора бити прилагођена делокругу и радним
процесима у Институту, тако да гарантује:
- прилагођеност унутрашње организације целини послова који се обављају унутар
Института,
- стручно, ефикасно, рационално и усклађено вршење научноистраживачких и
осталих послова у Институту.
Унутрашња организација Института се заснива на ужим организационим јединицама одсецима, лабораторијама и центрима, које утврђује Управни одбор на предлог директора
Института.
За обављање заједничких административно техничких послова организују се стручне
службе Института у оквиру којих се обављају послови из области финансија, права,
администрације, техничког одржавања, студијско-аналитичких, информатике и
библиотекарства који су у функцији боље организације и унапређења
научноистраживачког рада и реализацијe пројеката, у свим областима којима се Институт
бави.
Ради ефикаснијег пласирања резултата истраживања на тржиште, Институт може
оснивати развојно-производне центре и друге носиоце иновационе делатности.
Члан 14.
Организација рада организационих јединица, њихов састав и делокруг, систематизација
послова, врста послова и број радних места, утврђују се Правилником о организацији
рада и систематизацијoм послова у Институту.
IV ОРГАНИ ИНСТИТУТА И НАУЧНО ВЕЋЕ
Члан 15.
Органи Института су: Управни одбор и директор, као органи управљања Институтом.
У Институту се образује Научно веће као стручни орган.
Управни одбор
Члан 16.
Управни одбор Института има седам чланова које именује Влада Републике Србије, од
којих председника и три члана одређује Влада као своје представнике, а три члана
предлаже Научно веће Института из реда истраживача у научном или наставном звању
запослених у Институту.
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Члан 17.
Управни одбор има председника и заменика председника.
Заменика председника Управног одбора именује и разрешава 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 образложени захтев овлашћеног предлагача.
Акт о разрешењу председника и чланова Управног одбора доноси Влада.
Члан 18.
Послове из свог делокруга Управни одбор врши на седницама.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја својих чланова.
Организовање седница Управног одбора, начин одлучивања и доношења одлука, ближе
се регулише Пословником о раду Управног одбора.
Члан 19.
Управни одбор:
- доноси Статут Института и друге опште акте Института,
- одлучује о пословању Института и о другим питањима од значаја за рад
Института,
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Института,
- доноси програм и план рада Института на предлог директора Института
- доноси програм научноистраживачког рада Института на предлог Научног
већа,
- доноси програм научноистраживачког подмлатка Института на предлог
Научног већа,
- расписује јавни конкурс за именовање директора Института,
- именује и разрешава директора Института, уз предходно прибављену
сагласност министра надлежног за научноистраживачку делатност,
- одлучује о коришћењу средстава у складу за законом,
- одлучује о управљању и коришћењу имовине Института,
- доноси одлуке о статусним променама у складу са законом,
- врши и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим
актима.
Управни одбор доноси Статут Института и измене Статута уз претходно прибављену
сагласност Министарства надлежног за научноистраживачку делатност.
Директор Института
Члан 20.
Директор руководи Институтом у складу са законом.
Директор се именује на основу јавног конкурса. Мандат директора траје четири године и
може се именовати највише два пута у научној каријери у Институту.
За директора може бити именовано лице у научном или наставном звању.
Директор је у радном односу и Институту, са пуним радним временом.
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.
Ако лице именовано за директора није из реда истраживача у научном или наставном
звању запослених у Институту, именовано лице заснива радни однос у Институту са
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пуним радним временом, на одређено или неодређено време, у складу са законом којим
се уређује рад.
Члан 21.
За директора Института може бити именовано лице које поред општих услова
предвиђених законом испуњава и следеће посебне услове:
- да је истраживач у научном или наставном звању,
- да поседује радно искуство у руковођењу у области научноистраживачког
рада (научноистраживачком организацијом, пројектом, подпројектом).
Члан 22.
Конкурс за избор директора Института расписује Управни одбор најкасније три месеца
пре истека мандата директора.
Конкурс се објављује у једном од јавних гласила и траје 30 дана.
Управни одбор Института 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 из реда запослених у Институту, а један члан
дипломирани правник.
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.
Комисије из става 3 овог члана утврђује благовременост поднетих пријава, као и
уредност и комплетност достављање документације за сваког кандидата појединачно и о
томе саставља свој извештај, који доставља Научном већу и Управном одбору
Института, најкасније у року од 8 дана од дана завршетка конкурса.
Научно веће даје мишљење Управном одбору о кандидатима који су се пријавили на
конкурс за директора.
Кандидати уз пријаву на конкурс за директора Института, поред доказа о испуњености
општих услова предвиђених законом као и услова из члана 21. овог Статута, треба да
доставе и:
- радну и стручну биографију са посебним освртом на постигнуте резултате
научноистраживачког рада као и искуство у руковођењу,
- програм и план рада и развоја Института за наредни мандатни период.
Члан 23.
(Брисан) .
Члан 24.
Управни одбор оцењује да ли су испуњени законом и овим Статутом прописани услови
и поступак за избор директора Института.
Управни одбор Института, на основу предходне сагласности Министарства, доноси
одлуку о именовању директора Института и датуму ступања на дужност, у року од 15
дана од дана пријема акта о давању предходне сагласности.
Члан 25.
Управни одбор може разрешити директора пре истека мандата: на лични захтев, ако
несавесно и нестручно обавља дужност, ако му престане радни однос у складу са
законом, на образложени захтев министра, ако је правоснажном одлуком осуђен за
кривично дело.
Управни одбор подноси Министарству предлог за разрешење директора Института 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.
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Члан 26.
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
предходну 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 y року из става 1. овог члана по поновљеном јавном конкурсу не
именује директора Института, министар надлежан за научноистражиавчку делатност
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 надлежног за
научноистраживачку делатност, 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 27.
Директор Института:
- заступа и представља Институт,
- организује рад и пословање Института,
- доноси општи акт којим се уређује унутрашња организација Института, врста
послова, број радних места на којима се распоређују запослени у Институту,
врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад као и начин и
поступак заснивања радног односа,
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Института,
- предлаже основе пословне политикe, програм и план рада, план развоја
Института и предлаже мере за њихово спровођење,
- предлаже нацрте општих аката Института,
- доноси одлуке у оквиру своје надлежности,
- извршава одлуке Управног одбора,
- закључује уговоре у име и за рачун Института,
- поставља и разрешава помоћнике директора, заменика директора и раднике са
посебним овлашћењима и одговорностима,
- одлучује о распоређивању запослених у складу са систематизацијом послова,
- доноси одлуке о пријему у радни однос и врши избор међу пријављеним
кандидатима,
- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног
односа у складу са законом,
- стара се о спровођењу научноситраживачке делатности и о укупном раду
Института,
- располаже средствима Института у складу са законом, овим Статутом и
другим општим актима,
- контактира у име Института са средствима јавног информисања,
- стара се о усавршавању кадрова,
- предлаже Управном одбору и Научном већу одлуке из њиховог делокруга рада,
- подноси Управном одбору извештај о резултатима пословања Института,
- обавља и друге послове предвиђене законом, другим прописом, овим
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Статутом и другим општим актима Института.
Директор Института може образовати радне групе, комисије и друга радна и саветодавна
тела за разраду одређених питања из његовог делокруга рада.
Члан 28.
Директор Института не може бити члан Управног одбора Института, али може
присуствовати седницама Управног одбора без права одлучивања.
Директор је дужан да Управни одбор и Научно веће упозори на нецелисходне и
незаконите одлуке и друге акте.
Ако директор сматра да је акт Управног одбора или Научног већа у супротности са
законом, овим Статутом или другим општим актом упозорића на то орган који је такав
акт донео.
Уколико и поред упозорења орган који је такав акт донео, остане при свом акту,
директор ће о томе обавестити министарство надлежно за научноистраживачку
делатност.
Члан 29.
Директор Института организује и руководи процесом рада, води пословање Института,
заступа Институт пред судовима и другим органима, стара се о спровођењу
научноистраживачке делатности и о укупном раду Института, доноси одлуке и
закључује уговоре из своје надлежности и одговоран је за економско-финансијско
пословање у складу са законом и за свеукупну законитост рада Института.
Директор може посебним пуномоћјем одређене послове из своје надлежности пренети
на заменика директора, на помоћнике директора и друге запослене у Институту.
Директор Института је за свој рад одговоран Управном одбору и oснивачу Института, у
складу са законом.
Научно веће Института
Члан 30.
Научно веће јесте стручни орган Института.
Члан 31.
Научно веће има 19 чланова из реда истраживача у научним односно наставним звањима
који су у радном осносу са пуним радним временом у Институту.
Чланове Научног већа бирају истраживачи у истраживачком и научном звању на збору
истраживача.
Чланови Научног већа бирају се на период од две године.
Научно веће има председника и заменика председника, које бира Научно веће из реда
својих чланова, на својој првој седници.
Научно веће доноси одлуке ако је за предлог одлуке гласало више од половине свих
чланова Научног већа, сагласно Пословнику о раду Научног већа.
Члан 32.
Поступак за избор чланова Научног већа покреће председник Научног већа Института у
предходном сазиву и то најкасније 30 дана пре истека мандата.
Одлуком о покретању поступка за избор чланова Научног већа именује се комисија од
три члана и одређује се начин, поступак и датум одржавања избора.
Ближи услови о поступку избора чланова Научног већа и друга питања у вези одржавања
седница и доношења одлука, утврђују се Пословником о раду Научног већа.
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Члан 33.
Научно веће:
- предлаже програм научноистраживачког рада Института,
- предлаже програм развоја научноистраживачког подмлатка Института,
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 научних звања,
- одлучује о стицању истраживачког звања,
- даје мишљење Управном одбору о кандидатима који су се пријавили на
конкурс 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,
- утврђује критеријуме за стручно усавршавање истраживача,
- утврђује заједничке основе за праћење приправничког стажа за истраживачаприправника,
- разматра извештаје ментора о раду истраживача-приправника и истраживачасарадника запослених у Институту,
- организује семинаре и предавања запослених истраживача у Институту као
сталног вида активности, као и гостовања и предавања угледних научних
радника из земље и иностранства,
- доноси Пословник о свом раду,
- обавља и друге послове предвиђене законом и овим Статутом.
Колегијум
Члан 34.
Колегијум је саветодавни орган директора Института и чине га, поред директора,
заменик директора, помоћници директора, руководиоци одсека и по потреби други
запослени.
Колегијум, по потреби сазива директор, и расправља о текућим питањима на Институту.

V ИСТРАЖИВАЧИ
Члан 35.
Послове научноистраживачке делатности у Институту обављају истраживачи, који
испуњавају услове прописане законом и општим актом Института, којим се уређује
организација и систематизација послова.
Члан 36.
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 истраживачка и научна звање из става 1. овог члана на
начин и под условима прописаним законом.
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Члан 37.
Научно веће Института је компетентно 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.
Предлог за стицање звања научни сарадник и виши научни сарадник утврђују чланови
Научног већа који су у истом или вишем звању, а предлог за стицање звања научни
саветник, чланови Научног већа који су у том звању.
Научно веће доноси одлуку о стицању истраживачког звања, односно утврђује предлог
за стицање научног звања већином гласова укупног броја чланова Научног већа који
имају право одлучивања.
Члан 38.
Звања истраживача са високом стручном спремом који нису изабрани у истраживачко,
односно научно 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,
- стручни саветник.
Начин стицања звања из става 1. овог члана утврђује се општим актом Института.
Члан 39.
Истраживачу у научном звању и истраживачу сараднику, после навршених пет, односно
три године 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 прописује критеријуме за добијање плаћеног одсуства из става 1. овог
члана.
Директор Института доноси одлуку о плаћеном одсуству из става 1. овог члана у складу
са финансијским могућностима Института.
Члан 40.
Истраживачу престаје радни однос по сили закона када наврши 65 година живота и
најмање 15. година стажа осигурања.
Истраживачу из става 1. овог члана, који је изабран у звање научног саветника, који је у
току радне каријере постигао врхунске међународно признате научне резулатате и у
последњих пет година рангиран је у највише категорије истраживача према
критеријумима Министарства, на предлог Научног већа може бити продужен радни
однос у Институту до навршених 67 година живота, уз предходно прибављено мишљење
надлежног матичног одбора.
Поступак за продужетак радног односа истраживача из става 2. овог члана, покреће
истраживач лично или руководилац пројекта уз сагласност истраживача, тако што
подноси образложен предлог Научном већу Института за продужетак радног односа
истраживача.
Одлуку о продужењу радног односа истраживача из става 2. овог члана доноси директор
Института на предлог Научног већа Института, а одлуку о продужетку радног односа
истраживача који је на месту директора Института доноси Управни одбор Института, на
основу предходно прибављеног мишљења матичног научног одбора.
Истраживач у научном звању коме је престао радни однос због одласка у пензију
задржава звање које је имао у тренутку пензионисања.
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VI ОПШТА АКТА
Члан 41.
Општа акта Института су:
- Статут,
- правилници,
- одлуке,
- пословници.
Члан 42.
Основни општи акт Института је Статут са којим морају бити у сагласности сви други
акти и правилници.
Статут Института ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Института.
Измене и допуне Статута и других општих аката врше се у поступку и на начин који је
предвиђен за њихово доношење.
Иницијативу за измене и допуне општих аката могу дати органи Института.
Аутентично тумачење Статута, у целости или појединих његових одредаба, даје Управни
одбор.
Члан 43.
Институт доноси и друге опште акте Института према указаној потреби или ако из
законских и других прописа произађе потреба за њиховим доношењем.
Одлуке којима се на општи начин уређује одређено питање, доносе органи Института
зависно од своје надлежности за уређивање тог питања.
Пословнике доносе органи Института чији се рад уређује тим пословницима.
VII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 44.
Институт стиче средства за обављање делатности из следећих извора:
- из средстава за остваривање општег интереса у научноистраживачкој
делатности која се обезбеђују у буџету Републике Србије,
- непосредно од корисника, продајом производа и услуга,
- из донација, легата, поклона и завештања,
- из других извора, у складу са законом.
Институт остварује средства из буџета Републике, преко Министарства надлежног за
област науке, односно другог надлежног органа а на основу плана и програма рада као и
предрачуна средстава потребних за остваривање тог плана и програма рада по свим
основама финансирања.
VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУТУ
Члан 45.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Институту, примењују се закон
којим се уређује рад, ако Законом о научноистраживачкој делатности није другачије
уређено.
Права,обавезе и одговорности запослених у Институту уређују се Појединачним
колективним уговором и Уговором о раду.
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Ако учесници колективног преговарања не закључе колективни уговор из става 2. овог
члана, права, обавезе и одговорности запослених у Институту уредиће се Правилником о
раду.
Правилник о раду доноси Управни одбор.
Члан 46.
О правима, обавезама и одговорностима запослених у Институту, одлучује директор или
лице које он овласти.
Запосленом се у писменом облику доставља решење о остваривању права, обавеза и
одговорности са образложењем и поуком о правном леку.
IX БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ
Члан 47.
Институт је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и радној околини у
којима се спроводе мере безбедности и здравља на раду.
Институт је дужан да организује процес рада и да спроводи превентивне мере заштите,
на начин којим се осигурава безбедност и заштита запослених, ради спречавања повреда
на раду, професионалних обољења и других обољења у вези с радом.
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 обезбеђења 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 на раду у Институту уређују се посебним
општим актом који доноси Управни одбор Института.
Члан 48.
Институт у оквиру своје делатности подстиче јачање еколошке свести о значају заштите
животне средине и одрживог развоја.
Институт је дужан да испуњава обавезе и прописе о заштити животне средине.
X ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 49.
Одређени подаци у Институту представљају пословну тајну и у циљу успешног
пословања и научноистраживачког рада, не могу се саопштавати трећим лицима.
Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном
сматрају се и следећи подаци:
- техничко-технолошка решења и поступци који се примењују у раду:
пројекти, резултати истраживања, узорци, нацрти, модели и др.,
- исправе и подаци који представљају производну тајну и резултати
научносистраживачког рада чије би саопштење неовлашћеним лицима
било противно интересима Института,
- резултати који представљају основу за проналаске, патенте, и лиценце,
- подаци о усавршавању и усвајању нове производње,
- подаци о стању дуговања и потраживања,
- зарада запослених,
- други подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу, због његове
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природе и значаја, било противно интересима Института.
Члан 50.
Исправе и податке који се сматрају пословном тајном, као и начин њиховог чувања,
одређује директор Института, и доноси одговарајући пословник.
Пословну тајну може другим лицима или органима саопштити само директор, односно
лице које он овласти.
Дужност чувања пословне тајне имају сви запослени у Институту, лица ангажована по
другим основима и лица на стручном усавршавању у Институту.
Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка радног односа или ангажовања
по другом основу у Институту, а према законским одредбама.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Институт је дужан да по доношењу овог Статута усагласи своја акта са законом и овим
Статутом.
Члан 52.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Центра за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду од 28.02.2005. године.
Члан 53.
Овај Статут, ступа на снагу осмог дана по добијању сагласности Министарства
надлежног за научноистраживачку делатност и објављивању на огласној табли
Института.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Проф. др Младен Веиновић
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