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На основу члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности (Сл. гласник РС бр.
110/2005), члана 47. Закона о измена и допунама Закона о научноистраживачкој
делатости (Сл. гласник РС бр.18/2010) и на основу сагласности Министарства за
науку и технолошки развој Републике Србије бр.011-00-26/2011-14, Управни одбор
Института за европске студије на седници одржаној 28.03. 2011. године, усвојио је
Предлог одлуке о изменама и допунама Статута ИЕС.

СТАТУТ
ИНСТИТУТА ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Институт за европске студије (у даљем тексту Институт) је научна установа
у којој истраживачи и други запослени, индивидуалним и заједничким
извршавањем научноистраживачких и других послова непосредно реализују
научне пројекте и програме Института и на тај начин остварују циљеве због којих
је Институт основан.
Члан 2.
Институт има својство правног лица.
Седиште Института је у Београду, Трг Николе Пашића бр. 11. Пун назив
Института је: ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ, БЕОГРАД, ТРГ НИКОЛЕ
ПАШИЋА 11.
Члан 3.
Институт је самостална и јединствена научна установа. За своје обавезе
Институт одговара свим својим средствима.
Члан 4.
Оснивачка права и обавезе према Институту врши Република Србија.
Члан 5.
Институт има следеће печате:
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-

-

II

печат округлог облика по чијем ободу је исписан назив и седиште
Института, а у средини су велика почетна слова (ИЕС) Института, димензије
30 милиметара.
Штамбиљ правоугаоног облика у коме је уписан пуни назив Института,
број, датум и место за завођење примљених докумената, и
Штамбиљ правоугаоног облика са пуним називом и седиштем Института.
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУТА
Члан 6.

Институт заступа и представља Директор Института.
У одсуству директора Институт заступа и представља, са свим
овлашћењима директора, лице које на предлог директора именује Управни одбор
Института.
Директор може поједина своја права и овлашћења о заступању Института
пренети на другог радника Института (пуномоћника). Директор о томе обавезно
издаје том раднику писано пуномоћје.
Члан 7.
Институт потписује директор или лице које он овласти, као и лице које га,
по одлуци Управног одбора у одсутности замењује.
На сва службена документа Института која потписују лица из става 1. овог
члана, уз потпис се обавезно ставља округли печат Института.
III ПРЕДМЕТ РАДА ИНСТИТУТА
Члан 8.
Институт поставља и реализује пројекте и програме у оквиру којих се нарочито:
- истражују савремени политички, економски и друштвени процеси, системи,
покрети и идеје на европском простору и у том оквиру посебно друштвени
процеси, институције и идеје у Србији,
- изучава модерна филозофска, социјална, политичка, правна и економска
мисао која обликује европску културу и модерну цивилизацију,
- организује научне расправе, округле столове, стручне трибине и друге
видове научних скупова,
- врше консалтинг услуге и раде стручне анализе,
- остварује међународна научна сарадња,
- објављују монографије, зборници, научнокритичка издања докумената и
других научних извора,
- обављају информатичко-документаристички послови, прикупља и обрађује
научна грађа из подручја европских и сродних студија, и
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-

обављају друге делатности у складу са законом.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА
Члан 10.
Институт је јединствена научна установа.
У циљу ефикаснијег рада Институт може да организује радне тимове или
центре у оквиру којих би се реализовали подпројекти.
Центри су привремени организациони облици који функционишу до
завршетка подпројеката и немају правни субјективитет.
Сваки истраживач може, у складу са својим истраживачким усмерењем и
потребама реализовања подпројеката, бити распоређен на рад у више радних
тимова или центара у оквиру прописаног радног времена у Институту.
Руководиоце радних тимова или центара поставља директор Института у
сарадњи са Научним већем Института.
Члан 11.
Руководиоци центара овлашћени су да у сарадњи са директором Института
ангажују спољне сараднике Института на реализовању подпројеката и то из реда
афирмисаних научних радника ван Института.
Директор Института координира рад свих центара.
Директор Института може да буде и руководилац глобалног пројекта.
Члан 12.
Ако центри Института путем спонзора, донатора или на било који други
начин у складу са законом обезбеде додатна средства за финансирање пројеката,
имају право да самостално располажу тим средствима у складу са законом и
општим актима Института.
Члан 13.
Опште, правне и управно-административне послове Института врши
секретеријат.
Секретеријатом Института руководи секретар.
Секретар Института организује и извршавање рачуноводственофинансијских, обрачунских и благајничких послова.
По овлашћењу директора Института секретар Института може обављати и
радно-правне (персоналне и кадровске) и финансијско-техничке послове.
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V СРЕДСТВА И ПОСЛОВАЊЕ ИНСТИТУТА
Члан 14.
Институт стиче средства из буџета Републике Србије.
Институт може стицати средства и од спонзора, донатора, продајом својих
издања или на други начин у складу са законом.
Институт може стицати средства, у складу са законом, и од резултата своје
научне сарадње са субјектима из иностранства.
Средства из буџета Републике Србије Институт троши строго наменски.
О свим приходима и расходима те о свим материјалним и другим
средствима којима располаже, Институт води законом прописане књиговодствене и
друге евиденције.
Вођење финансијских, књиговодствених и рачуноводствених послова,
институт може поверити другој стручној организацији.
Органи и радници Института дужни су да рукују и располажу средствима
Института са пажњом доброг домаћина.
О свом материјално-финансијском пословању Институт подноси законом
прописане извештаје својим и надлежним државним органима.
ОРГАНИ ИНСТИТУТА
Члан 15.
Органи управљања Института су Управни одбор и директор.
Члан 16.
Директор руководи Институтом, у складу са законом.
Директора именује Управни одбор Института уз претходно прибављену
сагласност министра надлежног за научноистраживачку делатност.
Члан 17.
Директор се именује на основу јавног конкурса, на четири године, из реда
истраживача у научном звању или наставном звању, са могућношћу именовања на
још један манадат. За директора Института може бити именовано лице у начном
или наставном звању.
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 је члан из реда запослених истраживача у
институту, а један члан је дипломирани правник.
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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, после разматрања конкурсног материјала, даје
Управном одбору своје мишљење о кандидатима који су се пријавили на конкурс
за директора, најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за подношење
пријава на расписаном конкурсу.
Члан 18.
По добијању мишљења Научног већа о кандидатима који су се пријавили на
конкурс за директора, Управни одбор је дужан да у року од 15 дана предложи
кандидата за директора и да о предложеном кандидату затражи саглсност министра
надлежног за научноистраживачку делатност.
По прибављеној сагласности министра надлежног за научноистраживачку
делатност, управни одбор именује директора Института и одређује дан ступања на
дужност.
Члан 19.
Директор је у радном односу у Институту, са пуним радним временом.
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
звању запослених у Институту, именовано лице заснива радни однос у Институту
са пуним радним временом, на одређено или неодређено време, у складу са
законом којим се уређује рад.
Члан 20.
Када директору Института престане мандат од четири године на који је
именован или када је директор разрешен пре истека мандата, а на јавном конкурсу
није именован нови директор, Управни одбор, уз сагласност министра надлежног
за научноистраживачку делатност, именује вршиопца дужности директора на
период од годину дана и у том року Управни одбор је дужан да распише нови јавни
конкурс и именује директора Института.
Ако управни одбор у року од годину дана по поновљеном јавном конкурсу
не именује директора Института, министар надлежан за научноистраживачку
делатност именује вршиоца дужности директора Института на период од шест
месеци, а Влада разрешава постојеће и именује нове чланове управног одбора
Института.
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Члан 21.
Директор не може бити члан управног одбора, али може присуствовати
седницама управног одбора без права гласа.
Члан 22.
Управи одбор може разрешити директора Института пре истека мандата:
на лични захтев, ако несавесно и нестручно обавља дужност, на образложен захтев
министра надлежног за научноистраживачку делатност или ако је првоснажном
одлуком осуђен за кривично дело.
Управни одбор разрешава директора Института уз претходно прибављену
сагласност министра надлежног за научноистраживачку делатност.
Члан 23.
Управни одбор Института има седам чланова које именује Влада, од којих
четири члана одређује Влада, као своје представнике, а остале три члана предлаже
Научно веће из реда истраживача у научном звању запослених у Институту.
Члан 24.
Управни одбор:
- доноси статут Института уз претходно прибављену сагласност
Министарства надлежног за научноистраживачку делатност;
- 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 Пословник о свом раду
- врши друге послове, у складу са законом и Статутом.
Члан 25.
Управни одбор има председника и заменика председника.
Председника управног одбора именује Влада, из реда својих представника у
управном одбору.
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.
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Члан 26.
Председник, заменик председника и чланови Управног одбора могу бити
разрешени и пре истека мандата, на лични захтев или на образложен захтев
овлашћеног предлагача из члана 23 став 1 овог Статута.
Акт о разрешењу председника и чланова управног одбора доноси Влада.
Члан 27.
Председник Управног одбора сазива седнице Управног одбора и руководи
њиховим радом.
Управни одбор заседа и одлучује када седници присуствује више од
половине чланова управног одбора.
Управни одбор одлуке доноси већином гласова свих чланова Управног
одбора.
Управни одбор одлучује на седницама и то по правилу јавним гласањем.
Тајним гласањем доносе се одлуке само у случајевима када је то законом
прописано или кад Управни одбор сам тако одлучи.
Начин свог рада, Управни одбор детаљније уређује својим Пословником.

VII НАУЧНО ВЕЋЕ
Члан 28.
У Институту се образује Научно веће као научно-стручни орган Института.
Чланове Научног већа чине сви истраживачи у научном звању запослени у
Институту.
Научно веће може да изабере пет придружених чланова, истакнутих
истраживача, који су у звању виши научни сарадник или научни саветник или
одговарајућем наставном звању и који нису запослени у Институту. Придружене
чланове, уз њихову сагласност, бира Научно веће на период од четири године
јавним гласањем на седници. Придружени чланови учествују у раду Научног већа
приликом поступка за предлагање стицања научног звања, на основу одлуке
Научног већа у складу са чланом 30 овог Статута.
Члан 29.
Научно веће:
- предлаже програм научноистраживачког рада, усклађен са Стратегијом;
- предлаже научне пројекте и оцењује резултате остварених пројеката;
- анализира и усваја извештаје о реализацији пројеката;
- анализира и оцењује научни рад истраживача;
- утврђује предлог за стицање научног звања;
- одлучује о стицању истраживачког звања;
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-

даје мишљење Управном одбору о кандидатима који су се пријавили на
конкурс за директора Института;
даје образложен предлог за именовање, односно разрешење својих
представника у управном одбору Института;
предлаже управном одбору набавку научноистраживачке опреме;
обавља друге послове утврђене статутом института и овим законом.
Члан 30.

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.
Свако лице које сматра да испуњава услове прописане Законом о
научноистраживачко делатности може поднети захтев Институту за утврђивање
предлога за стицање научног или исртаживачког звања, а истраживачи запослени у
Институту захтев подносе искључиво Институту.
Изузетно, истраживач запослен у Институту, може поднети захтев и другом
институту, односно факултету ,ако Научно веће Института није компетентно за
избор траженог научног звања, уз образложено мишљење Научног већа.
Члан 31.
Одлука о стицању истраживачког звања, односно одлука о утврђивању
предлога за стицање научног звања доноси се након спроведеног поступка и
извештаја комисије коју образује Научно веће у складу са законом и Статутом.
Извештај комисије се мора учинити доступним јавности у периоду од 30 дана.
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.
Одлукку о избору у звање истраживач-сарадник, доноси Научно веће
већином од укупоног броја чланова Научног већа.
Члан 32.
Истраживачу у научном звању и истраживачу-сараднику, после проведених
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 и ради писања монографије, ако је за писање монографије планом
рада предвиђено одсуство или боравак у иностранству.
Научно веће предлаже плаћено, узимајући у обзир обавезе Института у
реализацији планом рада предвиђених истраживања на научноистраживачким
пројектима.
На основу писане сагласности руковододиоци научоистраживачког пројекта
и уз образложен предлог Научног већа, директор доноси одлуку о трајању плаћеног
одсуства у складу са обавезама Института према Министраству и у скалду са
финансијским могућностима Института.
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VIII ИСТРАЖИВАЧИ
Члан 33.
Послове научноистраживачке делатности обављају лица која испуњавају
услове прописане Законом о научноистраживачкој делатности ( истраживачи ).
Истраживач је лице са најмање високом стручном спремом, односно са најманње
завршеним основним академским студијама, које ради на научноистраживачким
пословима и које је изабрано у звање у складу са Законом о научноистраживачкој
делатности.
Истраживачи могу стицати звање: истраживач приправник, истраживач
сарадник и научна звања научни сарадник, виши научни сарадник и научни
саветник, под условима предвиђеним Законом о научноистраживачкој делатности.
Члан 34.
Општим актом Института утврђују се послови за чије обављање је потребно
неко од наведених истраживачких или научних звања као и број потребних
истраживача.
Члан 35.
Истраживачу у Институту радни однос престаје по сили закона када наврши
65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Истраживачу из става 1. овог члана у звању научног саветника односно
редовног професора који је у току радне каријере постигао врхунске међународно
признате научне резултате у области за коју је изабран, на предлог Научног већа
може бити продужен радни однос до навршених 67 година живота под условом и
да је истраживач ангажован на научном пројекту и успешност реализације зависи
од његовог доприноса.
Одлуку о продужењу радног односа истраживачу из става 3. овог члана, на
захтев руководиоца научноистраживачког пројекта и уз образложен предлог
Научног већа, доноси Директор Института.
Истраживач у научном, односно наставном звању коме је престао радни однос због
одласка у пензију задржава звање које је имао у тренутку пензионисања.
Члан 36.
У погледу реизбора истраживача у Институту, сходно ће се примењивати
одредбе закона којим се уређује научно-истраживачка делатост.
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IX РАДНИ ОДНОСИ
Члан 37.
Свако може равноправно и под једнаким условима да заснује радни однос са
Институтом на начин прописан законом, Статутом или другим општим актом
Института.
Члан 38.
Нико не може да ради у Институту пре него што је на прописани начин
засновао радни однос.
Члан 39.
Директор Института у сарадњи са руководиоцима пројеката одлучује о
потреби пријема нових истраживача.
Члан 40.
Заснивање радног односа врши се путем конкурса или споразумним
преузимањем од других организација, у складу са законом, Статутом или другим
општим актом Института.
Члан 41.
Одлуку о расписивању конкурса за пријем нових радника доноси директор.
О спровођењу конкурса стара се секретар. Одлуку о пријему доноси директор на
основу мишљења Научног већа.
Члан 42.
У погледу права, обавеза, одговорности запослених у Институту примењује
се Закон о раду и Закон о научноистраживачкој делатноостима. О правима и
обавезама запослених одлучује директор у складу са законом.
Члан 43.
Дневни одмор током радног времена у трајању од 30 минута не може се
одредити на почетку или крају радног времена.
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Члан 44.
Непосредном применом закона, Општег колективног уговора и Посебног
колективног уговора за научноистраживачку делатност у складу са законом, у
Институту се уређују:
- распоређивање радника,
- одмори и одсуства,
- цена рада,
- зараде, додаци и накнаде,
- остала примања,
- престанак потребе за радом,
- дисциплинска и материјална одговорност и друга права и обавезе радника из
радног односа.
Ради детаљнијег регулисања неких од наведених права и обавеза у
Институту се може закључити и појединачни колективни уговор, односно донети
посебан општи акт.
X ЈАВНОСТ РАДА
Члан 45.
Рад Института је јаван.
Институт публикује резултате својих истраживања.
Институту обавештава надлежне државне органе о резултатима својих
истраживања, као и о другим облицима своје делатности.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Института који је
донет 19. априла 1995. године, као и све одредбе општих аката Института које су у
супротности са овим Статутом.
Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана када га усвоји Управни
одбор Института.
Председница Управног одбора
Проф. др Ана Трбовић
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