СТАТУТ
(НАЦРТ)

ИНСТИТУТА
ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ

На основу члана 39. Закона о науци и истраживањима (Службени Гласник Републике
Србије бр. 49/2019) Управни одбор Института за европске студије на седници одржаној
21. 10. 2020. године, усвојио је предлог Статут Института за европске студије – нови
текст усаглашен са Законом о науци и истраживањима.

СТАТУТ
ИНСТИТУТА ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕСРБИЈЕ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом уређују се: 1. Основне одредбе, 2. Делатност Института за европске
студије, 3. Унутрашња организација Института, 4. Органи Института, 5. Истраживачи, 6.
Права и обавезе запослених, 7. Организација научноистраживачког рада, 8. Планирање
научноистраживачког рада и развоја, 9. Општа акта Института, 10. Финансирање
научноистраживачке делатности, 11. Безбедност и заштита запослених, 12. Обавештавање
запослених, 13. Сарадња са синдикатом, 14. Заштита животне средине, 15. Јавност рада у
Институту, 16. Прелазне и завршне одредбе.
Члан 2.
Институт за европске студије (удаљем тексту Институт) је научноистраживачка
организација која обавља научноистраживачку делатност од општег интереса под
условима утврђеним Законом о науци и истраживањима.
Институт обавља научноистраживачку делатност као научни институт чију претежну
делатност чине основна истраживања и примењена истраживања која су у функцији
валоризације резултата основних истраживања.
Оснивач института је Република Србија.
Према власничкој структури Институт је државни и послује средствима у јавној својини.
Члан 3.
Институт има својство правног лица.
Пун назив Института је: ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ, БЕОГРАД, ТРГ
НИКОЛЕ ПАШИЋА 11.
Ради усклађивања активности са другим научноистраживачким организацијама, Институт
је члан Заједнице института Србије.
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Члан 4.
Институт за европске студије обавља научноистраживачку делатност ради остварења
општег интереса, односно доприноси општем фонду знања.
1. има програм научноистраживачког рада,
2. резултатима научноистраживачког рада доприноси развоју науке,
3. има у радном односу са пуним радним временом најмање дванаест истраживача
компетентих за област науке којом се Институт бави, од којих најмање седам
истраживача у научним или наставним звањима и пет истраживача у звању
истраживач-сарадник или у вишем звању
4. има програм развоја научноистраживачког подмлатка
5. има одговарајући простор, опрему и друга средства за остваривање програма од
општег интереса
6. има научно-информативну документацију и библиотечко-информациони центар.
Члан 5.
Институт има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима и користи
непокретности и друга средства у складу са Законом којим се уређује својина Републике
Србије.
Регистрован је код Привредног суда у Београду, регистарски уложак број 5-237-00.
Члан 6.
Институт послује под називом:

Институт за европске студије.

Скраћени назив Института је:

ИЕС

Седиште Института је у Београду -

Трг Николе Пашића 11

Матични број Института је

07017863

ПИБ Института је

102067225
Члан 7.

Институт има следеће печате:
-

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.
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Печат се чува и њиме рукује у службеним просторијама, а изузетно се може користити и
ван службених просторија када треба извршити службене радње ван тих просторија.
Директор Института доноси одлуку о броју печата и начину руковања.
Директор Института одређује запосленог коме се поверава чување и употребa печатa
Института

ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА
Члан 8.
Делатност Института за европске студије утврђује се Статутом.
Институт може променити назив, седиште, делатност, облик организовања и вршити
статусне промене, уз претходно прибављену сагласност оснивача.
Одлуку о статусним (спајање, подела и одвајање) и другим променама доноси Управни
одбор Института.
Институт поред научноистраживачке делатности може обављати и друге послове којима
се комерцијализују резултати научноистраживачког рада, под условом да се тим
пословима не угрожава квалитет научноистраживачког рада.
Члан 9.
Институт обавља научноистраживачку делатност као научни институт и то:
7220

истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама.
Члан 10.

Институт поставља и реализује пројекте, истраживања и програме у оквиру којих се
нарочито:
-

-

проучавају 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,
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-

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,
врше реализације студијских програма са из области наука за које Институт
матичан са сродним високошколским установама,

- издају научни часописи у штампаној и електронској форми, укључујући и интерент
издања, и
-

обављају друге делатности у складу са Законом.

Ради обављања послова из става 1. алинеје 8. овог члана Институт закључује уговор са
високошколском установом која је носилац реализације студијског програма.
У оквиру своје делатности Институт може да организује усавршавање и оспособљавање
кадрова за научноистраживачки рад, едукацију лица за професионална занимања, као и да
организује предавања, курсеве, семинаре и друге облике усавршавања.
Члан 11.
Истраживачи у научном или наставном звању који је запослен у Институту може
учествовати у извођењу наставе, испитивати студенте на испитима, бити члан комисије за
припрему извештаја за избор наставника, ментор у научно-истраживачком раду, као и
члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе, односно завршног рада на мастер
академским студијама и докторске дисертације, писац извештаја и члан комисије за
писање извештаја за избор или реизбор у научна звања, у складу са законом којим се
уређује високо образовање.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА
Члан 12.
Запослени у институту су истраживачи (научни сектор) и служба заједничких послова
(општи сектор).
Истраживачи у научном сектору научноистраживачким радом реализују радне задатке и
активности које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и Фонд за науку Републике Србије.
Служба заједничких послова обавља правне, финансијско-рачуноводствене, библиотечке,
опште и помоћне послове од заједничког интереса за научноистраживачки рад Института.
Права, обавезе и одговорности запослених у Институту регулисани су Законом о раду.
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Члан 13.
Унутрашња организација, врста и услови радних места, на којима се распоређују
запослени у Институту, уређују се Правилником о систематизацији радних места
Института за европске студије.

ОРГАНИ ИНСТИТУТА
Члан 14.
Органи Института су: Управни одбор и Директор.
Научни орган Института јесте Научно веће
Члан 15.
УПРАВНИ ОДБОР
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 научним или наставним звањима
запослених у Институту.
Већину чланова Управног одбора Института које одређује Влада као своје представнике,
чине истраживачи у научним или наставним звањима компетентни за област науке којом
се Институт бави.
Члан 16.
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.
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Члан 17.
Управни одбор:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 Пословник о свом раду,
врши и друге послове, у складу са законом и статутом.

Управни одбор доноси Статут Института, уз претходно прибављену сагласност
Министарства.
Члан 18.
Послове из свог делокруга Управни одбор врши на седницама.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја својих чланова.
Организовање и рад седница Управног одбора, регулише се Пословником о раду који
усваја Управни одбор.
Члан 19.
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Директор руководи Институтом у складу са законом.
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 може бити именовано лице у научном или наставном звању 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 у складу са
законом којим се уређује рад запослених у јавним службама.
Директора именује Управни одбор Института уз претходно прибављену сагласност
Министра.
Директор не може бити члан Управног одбора, али може присуствовати седницама.
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Управни одбор на основу претходне сагласности министра доноси одлуку о именовању
директора Института и датум ступања на дужност у року од 15 дана од дана пријема акта
о давању претходне сагласности.
Члан 20.
За директора Института може бити именовано лице које поред општих услова
предвиђених законом испуњава и следеће услове:
1. Да има 8 степен стручне спреме – докторат наука са стеченим научним звањем
2. Да има радно искуство у руковођењу и да поседује организаторске способности у
области научноистраживачког рада и укупне делатности Института.
Члан 21.
Управни одбор је дужан да распише јавни конкурс за директора Института, најмање три
месеца пре истека мандата директора Института.
Управни одбор расписује конкурс за избор директора и образује Конкурсну 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.
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 Института.
Члан 22.
Управни одбор може разрешити директора Института пре истека мандата, на лични
захтев, ако несавесно или нестручно обавља дужност, на образложен захтев Министра или
ако је правоснажном одлуком осуђен за кривично дело.
Управни одбор разрешава директора Института уз претходно прибављену сагласност
Министра.
Управни одбор подноси Министарству предлог за разрешење директора са образложењем
и потребним доказима и документацијом који поткрепљују разлоге разрешења директора
Института и мишљењем Научног већа Института осим када се директор разрешава на
лични захтев.
Члан 23.
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
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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 Института на период од годину дана и у том року
Управни одбор је дужан да распише јавни конкурс и именује директора Института.
Члан 24.
Ако Управни одбор у року од годину дана, 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 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, 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 25.
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 укупном раду Института
одговоран је за финансијско-материјално пословање Института
доноси акт о организацији и систематизацији радних места у Института и друге
опште акте у складу са Законом и Статутом Института.
8. Одлучује о правима и обавезама запослених у Институту у складу са Законом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члан 26.
Директор може посебним пуномоћјем одређене послове из своје надлежности пренети на
друге запослене у Институту.
Директор Института је за свој рад одговоран Управном одбору и Оснивачу Института.
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Члан 27.
НАУЧНО ВЕЋЕ
Научно веће је научни орган Института.
Научно веће мора имати најмање седам истраживачa у научним или наставним звањима
који су у радном односу са пуним радним временом у Институту.
Научно веће 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 утврђивању предлога за стицање научног звања Научно веће доноси већином
укупног броја чланова Научног већа који имају право да одлучују.
Одлуку о избору у истраживачко звање истраживач сарадник, Научно веће доноси
већином од укупног броја чланова Научног већа.
Научно веће има председника и заменика председника, које бира Научно веће из реда
својих чланова на период од четири године.
Члан 28.
Научно веће:
1. предлаже програм научноистраживачког рада Института усклађен са Стратегијом,
2. даје мишљење на извештаје директора у делу који се односи на реализацију
научноистраживачких програма и пројеката.
3. утврђује предлог за стицање научних звања
4. одлучује о стицању истраживачких звања
5. даје мишљење управном одбору о кандидатима за директора Института, као и
мишљење о разрешењу директора Института
6. даје образложен предлог за именовање, односно разрешење својих представника у
Управном одбору Института.
7. предлаже набавку научноистраживачке опреме
8. предлаже и именује председника и чланове редакција института
9. анализира и оцењује научноистраживачки рад истраживача,
10. учествује у изради пројеката, програма и планова рада Института,
11. припрема програме за научне скупове у земљи и иностранству и учествује у
њиховој реализацији,
12. предлаже
научно-стручну сарадњу са научним
установама, у земљи и
иностранству,
13. предлаже именовање представника Института у органе и организације у области
научне делатности,
14. обавља и друге послове утврђене Законом о научноистраживачкој делатности.
Научно веће доноси своје одлуке и друга акта већином гласова укупног броја чланова
Научног већа.
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ИСТРАЖИВАЧИ
Члан 29.
Послове научноистраживачке делатности у Институту обављају истраживачи, који
испуњавају услове прописане Законом о науци и истраживањима и општим актом
Института, којим се уређују организација и систематизација радних места.
Истраживач 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 о науци и
истраживањима.
Члан 30.
Истраживачи Института стичу истраживачко и научно звање на начин и под условима
прописаним Законом о науци и истраживањима и у складу са Правилником о начину
вредновања и квалитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача.
У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду истраживач може
стећи истраживачко звање истраживач приправник и истраживач сарадник и научно звање
научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУТУ
Члан 31.
Запослени у Институту јесу истраживачи, административно-техничко и помоћно особље.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Институту, примењује се закон
којим се уређује рад запослених у јавним службама, односно закон којим се уређује рад,
ако законом о науци и истраживањима није другачије уређено.
Истраживачи, административно-техничко и помоћно особље заснивају радни однос у
институту у складу са законом којим се уређује рад запослених у јавним службама,
односно законом којим се уређује рад, ако Законом о науци и истраживањима није
другачије уређено.
Истраживачи у научним, наставним и истраживачким звањима могу да заснују радни
однос у институту на неодређено или одређено време и распоређују се на одговарајућа
научна и истраживачка радна места.
Научна радна места у институту јесу научни сарадник, виши научни сарадник и научни
саветник, а истраживачка радна места су истраживач приправник и истраживач сарадник.
Са истраживачима у научним односно истраживачким звањима изабраним на радна места,
закључује се уговор о раду с обавезом спровођења поновног избора (реизбора) или
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унапређења у више звање, у роковима за које се одговарајуће научно, односно
истраживачко звање стиче, осим за звање научног саветника.
Члан 32.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Институту примењује се Закон о
раду, ако Законом о науци и истраживањима није другачије одређено.
Права, обавезе и одговорности запослених уређују се Уговором о раду.
Запосленом се у писменом облику достављају решења о остваривању права, обавеза и
одговорности са образложењем и правном поуком.
Члан 33.
У време породиљског одсуства, боловања дужег од три месеца, обављања јавне функције,
стручног усавршавања, као и у другим случајевима када истраживач из оправданих
разлога није у могућности да се бави научноистраживачким радом, на захтев истраживача
рокови за избор у више звање мирују и неће се урачунавати у рок за избор, односно
реизбор.
Члан 34.
Истраживачу у Институту радни однос престаје по сили закона када наврши 65 година
живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Истраживачу се може 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 и ако је након стицање
научног звања научни саветник испунио услове који су потребни за стицање научног
звања научни саветник у складу са Законом о науци и истраживањима.
Одлуку о продужењу радног односа истраживача доноси директор Института, а одлуку о
продужетку радног односа истраживача који је на дужности директора Института доноси
Управни одбор Института, на предлог Научног већа и на основу прибављеног позитивног
мишљења надлежног матичног научног одбора.
ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДA
Члан 35.
У Институту истраживачи обављају научноистраживачки рад по утврђеном плану и
програму научноистраживачког рада и на основу закључених уговора о активностима,
којима се реализују непосредни научноистраживачки задаци истраживача Института.
Институт добија извршење пројеката на основу јавно расписаног конкурса или путем
јавног позива.
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Институт у остваривању добијеног пројекта закључује уговор са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или Фондом за науку Републике
Србије.
Члан 36.
За организацију научноистраживачког рада одговорни су директор Института, и
руководиоци пројеката.
Руководиоци пројеката непосредно руководе пројектима у складу са закљученим
уговорима о реализацији и финансирању пројеката и одговорни су за благовремено и
квалитетно извршавање пројектних задатака.
Члан 37.
Резултати научноистраживачког рада Института уколико не представљају научнопословну тајну доступни су јавности и објављују се у научним и стручним публикацијама.
Члан 38.
Ради остваривања заједничких интереса и научноистраживачке сарадње, усклађивања
набавке и коришћења научноистраживачке опреме, набавке и коришћења научних
публикација, повезивања и развијања међусобне сарадње, неговања научне етике и
вредновања сопственог научноистраживачког рада, Институт се може удружити у
Заједницу Института Србије.
Члан 39.
Институт може да сарађује и да учествује у остваривању заједничких
научноистраживачких програма и пројеката са другим установама које обављају
научноистраживачку делатност, кроз образовање заједничких истраживачких тимова, на
одређеном пројектном задатку.
Институт може остварити сарадњу и заједничким учешћем у реализацији међународних
програма и пројеката, као и заједничким коришћењем научноистраживачке и друге
опреме.
Остваривање сарадње регулише се посебним уговором уговорних страна.

ПЛАНИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 40.
Ради остваривања научноистраживачких и пословних циљева и развоја у Институту се
доноси програм и план рада Института.
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Програм и план рада Института усваја Управни одбор на предлог директора Института.
Члан 41.
Директор Института, Управни одбор и Научно веће дужни су да редовно прате,
анализирају и оцењују остваривање пословног и научноистраживачког програма и плана
рада и развоја Института и да предузимају мере за њихову реализацију.
Члан 42.
Директор је дужан да на основу годишњих анализа обавештава Управни одбор и Научно
веће о резултатима пословног и научноистраживачког рада и остварењу плана и програма
и о мерама које је предузео и предузима ради њиховог остварења.
Члан 43.
Ако се утврди да се пословни и научноистраживачки програм и план рада Института не
може реализовати или ако је због промењених економских услова или других разлога
потребно мењати програм и план, директор Института је дужан да покрене поступак
измене и допуне пословног и научноистраживачког програма и плана о чему обавештава
Управни одбор и Научно Веће.

ОПШТА АКТА ИНСТИТУТА
Члан 44.
Општи акти Института су:
1.
2.
3.
4.

Статут
Правилници
Пословници и
Одлуке
Члан 45.

Општи акти Института не могу бити у супротности са Статутом.
Измене и допуне Статута и других општих аката врше се по поступку предвиђеном за
њихово доношење
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ФИНАНАСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 46.
Извори финансирања
1. Средства за финансирање научноистраживачке делатности Института обезбеђују се
из:
2. средстава оснивача,
3. буџета Републике Србије,
4. средстава Фонда за науку Републике Србије,
5. средстава привредних друштава. Удружења, других организација,
6. сопствених прихода научноистраживачких организација,
7. средстава домаћих фондова, 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 47.
Финансирање научноистраживачке делатности састоји се из програма институционалног
финансирања других програма од општег интереса, пројектног финансирања у складу са
законом којим се уређује рад Фонда за науку Републике Србије и финансирања из других
извора.
Институционално финансирање може се обезбедити из средстава оснивача, буџета
Републике Србије.
Пројектно финансирање реализоваће се у складу са законом којим се уређује рад Фонда за
науку Републике Србије.
Члан 48.
Институционално финансирање обухвата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

средства за плате и друга примања истраживача у научним звањима
средства за плате административно-техничког и помоћног особља
средства за режијске трошкове
средства за материјалне трошкове истраживања
средства за набавку, одржавање, амортизацију и осигурање опреме,
средства за друге трошкове научноистраживачког рада
Члан 49.

Средства која институт оствари изузев средстава која обезбеђује Република Србија чине
сопствени приход института (пружање услуга трећим лицима,поклон, спонзорство и други
извори стицања средстава) и користе се за унапређење делатности и подизање квалитета
рада института.
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Средствима и имовином стеченом из сопствених средстава Институт самостално
располаже.
Министарство континуирано прикупља, прати и анализира податке о сопственим
приходима Института и њиховом трошењу, појединачно и укупно.
Члан 50.
Финансирање научноистраживачког рада Института обухвата средства за материјалне
трошкове истраживања, укључујући и трошкове одржавања, амортизације и осигурања
научноистраживачке опреме прибављене буџетским средствима у складу са законом о
науци и истраживањима.
Институт одговара Министарству за наменско и економично трошење средстава
додељених из буџета.
За финансијска средства из буџета Републике Србије намењена за реализацију програма
од општег интереса институт конкурише под једнаким условима са другим регистрованим
научноистраживачким организацијама.
Министарство закључује уговор са институтом којим се уређују међусобна права и
обавезе ако је институту или појединцу одобрено остваривање програма.
Министарство врши надзор над наменским коришћењем средстава и раскида уговор ако
утврди ненаменско коришћење буџетских средстава.
Резултати истраживања финансирани средствима из буџета Републике Србије припадају
Институту као реализатору истраживања.
Члан 51.
Евалуација оцена рада Института ће се вршити на пет година на основу поднетог
извештаја, а на основу следећих општих критеријума:
1. Изврсност – оцена унапређења квалитета научноистраживачког рада у односу на
претходни период и у односу на сличне институције у региону и свету, (број и
обим компетитивних пројеката и центара изузетних вредности).
2. утицај – видљивост и препознатљивост Института у друштву
3. проширење капацитета – побољшање истраживачке и помоћне инфраструктуре,
способност Института да конкурише и привлачи средства истраживачких фондова,
способност да успоставља и реализује међународну сарадњу, способност да
привлачи и задржава истраживаче повратнике као и стране истраживаче.
Резултати истраживања финансирани средствима из буџета републике Србије припадају
институту који је реализовао истраживање (реализатор истраживања).
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ
Члан 52.
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 ширења заразних болести.
Запослени има право да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и заштите
здравља на пословима које обавља и има обавезу да примењује заштитне мере.
Члан 53.
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.
ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
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.
Члан 55.
Обавештавање запослених врши се писменим путем, истицањем одлука и других аката о
на огласну таблу Института, као и усменим обавештењима на састанцима.

САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ
Члан 56.
Институт ће спроводити законске одредбе које се односе на рад Синдикалне организације
Института у циљу остваривања заштите права запослених и решавања других питања од
интереса за рад Института.
Органи Института дужни су да размотре сваки предлог или иницијативу синдиката
запослених, у циљу обезбеђивања и остваривања права запослених по основу рада.

Члан 57.
Синдикат има право да буде обавештен од стране органа Института о економским и
радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова
синдиката.
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 58.
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.
Запослени у Институту дужни су да предузимају прописане мере у циљу заштите и
унапређења животне средине у складу са законом.
ЈАВНОСТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Члан 59.
Научноистраживачка делатност Института
научноистраживачког рада и резултата рада.

заснива

се

на

начелима

јавности

Научни рад је слободан и подлеже научној критици у складу са прихваћеним стандардима
науке и етичности у научноистраживачком раду.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60
Општи акти Института за европске студије усагласиће се са Законом о науци и
истраживањима (Сл. Гл. РС. Бр 49/2019).
Овлашћује се служба за правне послове Института за европске студије да сачини
пречишћен текст Статута и достави га Министарству просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије на сагласност и Управном одбору на усвајање.
Статут Института за европске студије ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли Института.

Заменик председника Управног одбора
Института за европске студије
др Милан Суботић
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