На основу члана 55. и члана 113. Закона о научноистраживачкој делатности
(“Службени гласник РС”, број 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015), Одлуке Управног
одбора Института економских наука број 64/4 од 22.02.2019. године и Сагласности
Министра Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 451-03-830/201914 од 27.02.2019. године, дана 19.03.2019. године донет је пречишћен текст Статута
Института економских наука
Пречишћен текст Статута Института економских наука обухвата:
Статут Института економских наука (број 493-2 од 14.12.2010.)
Измене и допуне Статута Института економских наука (број 153/4 од 27.03.2015.)
Измене и допуне Статута Института економских наука (број 64/4 од 22.02.2019.)
СТАТУТ
ИНСТИТУТА ЕКОНОМСКИХ НАУКА
(пречишћен текст)
Члан 1.
Овим статутом уређују се основна питања од значаја за делатност, организацију,
управљање и начин рада и друга питања од значаја за обављање делатности Института
економских наука.
Основне одредбе
Члан 2.
Одлуком Скупштине СР Србије бр. 92 од 15.12.1977. године ("Службени гласник
СР Србије", бр. 51/77) СР Србија је преузела вршење оснивачких права према
Институту економских наука из Београда, који је основан Уредбом о Југословенском
институту за економска истраживања ("Сл. лист ФНРЈ" бр.52/62).
Институт економских наука је установа, организован као научна установа,
односно научноистраживачка организација која обавља научноистраживачку делатност
од општег интереса, под условима утврђеним Законом о научноистраживачкој
делатности.
Научни институт
Члан 3.
Институт економских наука је научни институт чију делатност чине основна
истраживања и примењена истраживања која су у функцији валоризације резултата
основних истраживања.
Институт је организован као непрофитна установа, у складу са прописима о
јавним службама.
Институт има својство правног лица.
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Члан 4.
Oснивач Института је Република, а према власничкој структури Институт је
државни. Институт послује средствима у државној својини, користи непокретности и
друга средства у складу са законом којим се уређују средства у својини Републике.
Назив и седиште Института
Члан 5.
Назив Института гласи: Институт економских наука.
Скраћени назив Института гласи: ИЕН.
Одлука о промени назива и седишта Института доноси се на начин који је
утврђен за доношење Статута, у складу са законом.
У правном промету са научним и другим установама, физичким и правним
лицима у земљи и иностранству поред назива на српском језику употребљава се и
превод на енглеском језику, који гласи: Institute of Economic Sciences (IES).
Лево од напред наведеног текста налази се заштитни амблем у облику отворене
књиге са текстом на латинском језику: Cognoscere est mutare, а између листова текст:
ИЕН 1958.
Члан 6.
Институт је уписан у регистар код надлежног Привредног, односно Трговинског
суда у Београду, под бројем регистарског улошка 5-967-00.
Члан 7.
Институт има печат пречника 32 мм и два мала печата пречника 20 мм.
Текст на овим печатима је истоветан и садржи назив и седиште Института, с
тим што један мали печат има и текст: Библиотека, исписано у средини, паралелно са
седиштем Института.
Текстови на свим печатима су исписани на српском језику.
Директор одлучује коме ће раднику поверити чување и употребу печата и каква
се евиденција води о њима.
Члан 8.
Институт има два штамбиља правоугаоног облика: један садржи назив и
седиште Института а други поред назива и седишта Института место за број и датум
акта на који се отисак штамбиља ставља.
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Заступање и представљање Института
Члан 9.
Институт заступа и представља директор без ограничења. Приликом закључења
уговора о коришћењу средстава добијених за реализацију програма од општег интереса
потребна је претходна одлука Управног одбора.
Директор потписује Институт у оквиру својих овлашћења на основу закона и
статута.
Делатност Института
Члан 10.
Предмет пословања Института у оквиру јединствене класификације делатности
обухвата следеће делатности:
-

7220 - Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким
наукама (економске науке)
- научноистраживачку делатност у друштвено-економској области;
- примењена и развојна истраживања у привреди и ванпривреди;
- истраживање и пројектовање развоја информационих система;

-

5811 - Издавање књига и других публикација из делокруга рада Института

-

5814 - Издавање часописа и периодичних издања

-

5819 - Остала издавачка делатност

-

6202 - Консултантске услуге у информационим технологијама

-

6209 - Остале услуге информационе технологије

-

6311 - Обрада података

-

6312 - Веб портали

-

6920 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, саветодавни
послови у вези са порезом

-

7021 - Делатност комуникација и односа са јавношћу

-

7022 - Консултантске услуге у вези са пословањем и осталим управљањем,
маркетинг и менаџмент предузећа у складу са пословним аранжманима
Института

-

7320 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

-

7490 - Остале стручне, научне и техничке делатности, на другом месту
непоменуте
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-

8230 - Организовање састанка и сајмова, организовање конгреса, симпозијума,
саветовања и других скупова из делатности

-

8413 - Уређивање пословања у области економије

-

8559 - Образовање и усавршавање научноистраживачког кадра (припрема и
израда дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација,
специјализације и сл. из области делатности Института) у складу са Законом

-

9101 - Делатност библиотека

У оквиру своје делатности Институт изучава односно реализује:
-

тенденције и карактеристике савременог развоја, теорију и политику развоја;

-

међународна економска кретања и спољно-економске односе Србије;

-

социјални, регионални, просторни, еколошки и економски развој;

-

економску политику и привредни систем;

-

економију и развој предузећа, великих техноекономских система, великих
пословних система и друштвених делатности;

-

научноистраживачку и пословну сарадњу са иностранством;

-

унапређење и примену квантитативних метода економске анализе и
планирања;

-

израду прединвестиционих, инвестиционих студија, студија успешности,
маркетинга, организација рада, оптимизације производа и технологија;

-

истраживање, унапређење, пројектовање и примену информацијских система
и технологије;

-

истраживање банкарства и монетарних кретања;

-

организацију допунске
делатности Института;

-

организацију научних скупова и семинара;

-

откривање и примену нових метода и средстава у решавању одређеног
проблема у привреди и ванпривреди, економску анализу освајања нових
производа и побољшања постојећих материјала, уређаја и производа,
односно увођење нових поступака, система и услуга, усмерених ка
одређеном циљу или практичној сврси.

специјализације

и

усавршавања

кадрова

из

Члан 11.
У складу са Законом о научноистраживачкој делатности и Законом о високом
образовању, Институт може учествовати у остваривању студија са сродним
високошколским установама у области науке за које је Институт матичан.
Институт односно више института могу основати Универзитет, у складу са
прописима о високом образовању.
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Институт у оквиру своје делатности може да организује усавршавање и
оспособљавање кадрова за научноистраживачки рад реализацијом курсева, семинара и
других облика усавршавања.
Члан 12.
Институт може променити назив, седиште, делатност, облик организовања и
вршити статусне промене, уз претходно прибављену сагласност оснивача.
Члан 13.
Институт поред научноистраживачке делатности, може обављати и друге
послове којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког рада под
условом да се тим пословима не угрожава квалитет научноистраживачког рада.
Институт на основу уговора остварује програме и пројекте за потребе домаћих и
страних правних и физичких лица.
У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада, подстицања
предузетништва и пословног повезивања, Институт може бити оснивач центра за
трансфер технологије, иновационог центра, пословно-технолошког инкубатора,
научно-технолошког парка и других организација, у складу са законом.
Члан 14.
Научноистраживачки рад који обавља и организује Институт је јаван, слободан и
подлеже научној критици.
Институт је дужан да без обзира како је уговором уређено питање објављивања
резултата истраживања, јавности саопшти тај резултат ако се тиме долази до научног
открића.
Организација Института
Члан 15.
Научноистраживачки рад као и стручни послови у Институту обављају се преко
научноистраживачких и општих ужих унутрашњих јединица.
Унутрашња организација, врста и број радних места на којима се распоређују
запослени у Институту, као и начин и поступак заснивања радног односа, уређују се
општим актом Института.
Органи Института
Члан 16.
Органи Института су: Управни одбор и Директор.
Стручни орган Института је Научно веће.
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Директор Института
Члан 17.
Директор руководи Институтом, у складу са законом.
Директор се именује на основу јавног конкурса, на четири године, са
могућношћу именовања на још један мандат.
звању.

За директора Института може бити именовано лице у научном или наставном
Директор је у радном односу у Институту, са пуним радним временом.

време.

Директор може да заснује радни однос у Институту на неодређено или одређено

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 пуним радним временом, на одређено или неодређено време, у складу са
Законом о раду.
Члан 17а.
За директора Института може се именовати лице које поред општих услова
потребних за заснивање радног односа, испуњава и следеће посебне услове:
-

да је лице из реда истраживача у научном или наставном звању

-

да има искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада

-

да поседује способност у планирању и организовању научноистраживачког рада
и укупне делатности Института

-

одговарајуће знање једног светског језика

Кандидати уз пријаву на конкурс за директора Института, поред доказа о
испуњењу услова прописаних Законом о научноистраживачкој делатности и овим
статутом треба да доставе и:
-

радну биографију (са посебним освртом на постигнуте
научноистраживачког рада као и искуство у руковођењу) и

-

програм и план рада Института за наредне четири године.

резултате

Члан 18.
Управни одбор расписује конкурс за избор директора и образује Комисију за
спровођење конкурсног поступка.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Управни одбор најкасније 120 дана, пре
истека мандата директора.
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Конкурс садржи опште услове у складу са законом и посебне услове предвиђене
овим Статутом, рок за пријављивање кандидата и рок у коме ће се донети одлука о
избору директора.
Конкурс се објављује у једном од јавних гласила и траје 15 дана.
Одлука о избору директора доноси се у року од 30 дана од завршетка рока за
пријављивање кандидата.
Одлуком о расписивању конкурса Управни одбор одређује садржину огласа
конкурса, датум објављивања и именује председника и два члана конкурсне комисије.
Члан 19.
Комисија се састоји од три члана, од којих је један члан Управног одбора, један
члан је из реда запослених истраживача у Институту, а један члан је дипломирани
правник.
Конкурсна комисија спроводи процедуру објављивања конкурса, прима пријаве
кандидата и по истеку рока за конкурс доставља Научном већу конкурсни материјал.
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.
Научно веће, у року од 15 (петнаест) дана од истека рока за пријављивање
кандидата, већином гласова од укупног броја чланова Научног већа, даје своје
мишљење у Управном одбору о кандидатима за директора.
Члан 20.
Управни одбор подноси предлог кандидата за директора Института Министру
надлежном за научноистраживачку делатност (у даљем тексту Министар), ради
прибављања сагласности.
Након прибављања сагласности од стране Министра, Управни одбор именује
директора Института.
Уколико Управни одбор, након добијања негативног мишљења Министарства
надлежног за научноистраживачку делатност, или из других разлога не донесе одлуку о
избору директора, поступиће на један од следећих начина:
- вратиће предлог Научном већу на преиспитивање и утврђивање новог предлога
кандидата уколико има више пријављених кандидата на конкурс који испуњавају
услове из конкурса,
- поништиће конкурс уколико није испоштован законски рок или статутарни
поступак и расписати нови конкурс.
Члан 21.
У случају да директору Института престане мандат од четири године на који је
именован или када је директор разрешен пре истека мандата, а на јавном конкурсу није
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именован нови директор, Управни одбор, уз сагласност Министра, именује вршиоца
дужности директора на период од годину дана и у том року Управни одбор дужан је да
распише нови 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 дужан је да у року од шест месеци распише нови
јавни конкурс и именује директора Института.
Вршилац дужности директора Института је у радном односу у Институту, са
пуним радним временом.
Вршилац дужности има сва права и дужности директора Института.
Обавезе и овлашћења директора
Члан 22.
Директор Института организује и руководи процесом рада у Институту,
самостално доноси одлуке везане за пословну сарадњу за потребе тржишта, заступа
Институт и одговоран је за законитост рада Института.
Члан 23.
У остваривању обавеза у руковођењу Институтом директор Института врши
следеће послове:
1. руководи радом Института,
2. извршава одлуке Управног одбора,
3. одлучује о коришћењу средстава и закључивању уговора са правним и
физичким лицима за потребе тржишта,
4. одлучује о правима и обавезама запослених у Институту у првом степену у
складу са Законом о радним односима и другим законима,
5. обавља и друге послове предвиђене законом, статутом и актима
Mинистарства.
Члан 24.
Управни одбор може разрешити директора и пре истека мандата:
-

на лични захтев,

-

ако несавесно и нестручно обавља дужност,

-

на образложен захтев Министра или

-

ако је правноснажном одлуком осуђен на кривично дело.

Управни одбор разрешава директора уз претходно прибављену сагласност
Министра.
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Члан 25.
Директор који је разрешен дужности по основу чл. 24. тачка 1. 2. и 3. овог
Статута распоређује се, сходно закону, на послове односно радне задатке у Институту
који одговарају његовој стручној спреми.
Члан 26.
Директор Института може пренети своја овлашћења на другог запосленог у
Институту у складу са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места коме поверава одлучивање и потписивање аката као и замењивање у његовом
одсуству о чему ће издати посебно писано пуномоћје.
Члан 27.
У Институту се образује Колегијум као саветодано-консултативно тело које учествује у
припреми и реализацији послова и задатака везаних за рад и пословање Института.

Управни одбор
Члан 28.
Управни одбор Института има седам чланова које именује Влада, од којих
председника и три члана одређује Влада, као своје представнике, а три члана предлаже
Научно веће Института из реда истраживача у научним или наставним звањима
запослених у Институту.
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 и статутом,
- врши и друге послове, у складу са законом и статутом.
Управни одбор доноси статут Института, уз претходно прибављену сагласност
Министарства.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова свих чланова Управног одбора.
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Члан 29.
За члана Управног одбора не може да буде биран директор Института.
Члан 30.
Прву седницу Управног одбора Института сазива директор Института.
Члан 31.
Чланове Управног одбора разрешава Влада Републике Србије по поступку
утврђеним законом.
Члан Управног одбора одговара за свој рад Влади Републике Србије.
Члан 32.
Заменика председника Управног одбора именује и разрешава Управни одбор из
реда истраживача у научном или наставном звању запослених у Институту, на предлог
Научног већа Института.
Управни одбор има председника и заменика председника.
Мандат председника, заменика председника и чланова Управног одбора траје
четири године.
Члан 33.
Председник Управног одбора руководи седницама Управног одбора на основу
Пословника који усваја Управни одбор.
Научно веће
Члан 34.
Научно веће Института је стручни орган Института. Научно веће обавља послове
и задатке из делатности Института на основу Закона којим се регулише
научноистраживачка делатност, овог Статута и Пословника о раду Научног већа.
Члан 35.
Научно веће Института је самостално у свом раду.
Нaучнo вeћe jeстe стручни oргaн Институтa.
Научно веће Института има 15 чланова и то:

-

најмање седам чланова је научних саветника и виших научних сарадника,
остали чланови су научни сарадници.

Директор је члан Научног већа на основу свог положаја, као представник истраживача у
научном звању.
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Чланови Научног већа су запослени у ИЕН са пуним радним временом.
Чланови Научног већа бирају се на период од 2 (две) године.
Чланове Научног већа бирају тајним гласањем сви истраживачи у научном звању који су
запослени у ИЕН са пуним радним временом, на начин који је регулисан Пословником о раду
Научног већа.
Научно веће именује председника и заменика председника тајним гласањем на првој
конститутивној седници. Председник и заменик председника Научног већа бирају се на период
од 2 (две) године и мoгу сe имeнoвaти неограничен број путa.
Уколико се смањи број чланова Већа неопходно је спровести процедуру замене, на исти
начин као и код првобитног именовања чланова Научног већа. Мандат замењеном члану
Научног већа траје до истека мандата именованим члановима Већа, из става 7. овог члана
У врeмe пoрoдиљскoг oдсуствa, бoлoвaњa дужeг oд три мeсeцa, дужег студијског боравка у
иностранству или изван седишта Института, oбaвљaњa jaвнe функциje, стручнoг усaвршaвaњa,
кao и у другим оправданим случajeвимa изостанка из Института, дужег од три месеца
предвиђених законом или општим актом Института, члану Научног већа мирују права и
обавезе члана Већа, с тим да истраживачи у научном звању на то време бирају другог
представника, на исти начин као што је дефинисано у претходном ставу овог члана.
Научно веће Института компетентно је за утврђивање предлога за стицање научних звања
ако има седам истраживача запослених у Институту, са пуним радним временом, који су у
вишем или истом научном, односно наставном звању које кандидат стиче.
Одлуку о предлогу за избор у научно звање доноси Научно веће већином од укупног броја
чланова Научног већа који имају право да одлучују о избору у научно звање.
Ако Институт нема компетентно Научно веће за област кандидата, у поступку утврђивања
предлога за стицање научних звања, истраживач запослен у Институту може поднети захтев
другом институту, односно факултету, уз образложено мишљење Научног већа Института где
је истраживач запослен.

Члан 36.
Научно веће доноси Пословник о свом раду.
Научно веће у складу са пословником и програмом рада:
1. предлаже и усваја програм научноистраживачког рада, усклађен са
Стратегијом;
2. предлаже научне пројекте и оцењује резултате остварених пројеката;
3. анализира и усваја извештаје о реализацији пројеката;
4. анализира и оцењује научни рад истраживача;
5. утврђује предлог за стицање научног звања;
6. одлучује о стицању истраживачког звања;
7. даје мишљење Управном одбору о кандидатима за директора Института;
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8. даје образложен предлог за именовање, односно разрешење својих
представника у Управном одбору Института;
9. предлаже Управном одбору набавку научноистраживачке опреме;
10. обавља друге послове утврђене статутом Института и законом.
Члан 37.
Научно веће ради у седницама.
Научно веће из својих редова бира председника и заменика председника.
На седницама Научног већа води се записник.
Научно веће доноси одлуке већином гласова свих чланова, осим у случајевима
предвиђеним законом.
Научно веће не може да донесе одлуке о покретању поступка за стицање
истраживачког или научног звања и утврђивања предлога за избор у научно звање
односно истраживачког звања ако није присутна двотрећинска већина свих чланова.
Члан 38.
Институт у оквиру своје делатности у складу са
научноистраживачку делатност ради остваривања општег интереса:

законом

обавља

1. има програм научноистраживачког рада;
2. има у радном односу на неодређено време са пуним радним временом
најмање 12 истраживача компетентних за области науке којом се Институт
бави, од којих најмање 7 истраживача у научним звањима и 5 истраживача у
звању истраживач сарадник или у вишем звању;
3. има програм развоја научноистраживачког подмлатка;
4. има одговарајући простор, опрему и друга средства за остваривање програма
општег интереса;
5. има научну-информативну документацију или библиотечко-информациони
центар.
Члан 39.
Институт послује средствима у државној својини, користи непокретности и
друга средства у складу са законом којим се уређују средства у својини Републике.
Члан 40.
Институт користи непокретности и друга средства, у складу са законом којим се
уређују средства у својини Републике.
Непокретности и друга имовина Института стечена на основу завештања и
поклона, наменски се користе и својина су Института.
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Члан 41.
Библиотечки фонд Института финансира се из комерцијалних и буџетских
средстава у складу са законом.
Библиотечки фонд Института је по правилу јаван и могу да га користе уз
накнаду и трећа лица под условима утврђеним општим актом.
Запослени у Институту
Члан 42.
Запослени у Институту су истраживачи и помоћно особље.
Помоћно особље Института чине лица која обављају стручне, административне
и техничке послове.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Институту примењује се
Закон о раду и Закон о научноистраживачкој делатности.
Заснивање радног односа
Члан 43.
Истраживачи и помоћно особље заснивају радни однос у Институту у складу са
законом којим се уређује рад.
Истраживачи у научним, наставним и истраживачким звањима могу да заснују
радни однос у Институту на неодређено или одређено време, са пуним радним
временом.
Истраживачи у научним, истраживачким
одговарајућа научна и истраживачка радна места.

звањима

распоређују

се

на

Научна радна места у Институту: научни сарадник, виши научни сарадник и
научни саветник, а истраживачка радна места су: истраживач приправник и истраживач
сарадник.
Са истраживачима у научним, односно у истраживачким звањима, изабраним на
радна места из става 3. овог члана, закључује се 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 у Институту као и начин и поступак заснивања радног односа, уређују се
општим актом Института.
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Члан 44.
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 или писања монографије.
Научно веће прописује критеријуме за добијање плаћеног одсуства из става 1.
овог члана.
На образложен предлог Научног већа, директор доноси одлуку о трајању
плаћеног одсуства из става 1. овог члана. За плаћено одсуство дуже од три месеца
неопходна је сагласност Министарства.
Члан 45.
Истраживачу престаје радни однос по сили закона када наврши 65 година
живота и 15 година стажа осигурања.
Иузузетно, истраживачу из става 1. овог члана, који је изабран у звање научног
саветника, односно редовног професора који је у току радне каријере постигао
врхунске међународне признате научне резултате у области за коју је изабран, на
предлог Научног већа може бити продужен радни однос у Институту до навршених 67
година живота, уз сагласност Министарства.
Одлуку о продужењу радног односа истраживача из става 2. овог члана, уз
образложен предлог Научног већа, доноси директор Института.
Члан 46.
Права, обавезе и одговорност запослених уређују се општим актима Института у
складу са законом. Директор Института има сходно закону право одлучивања у првом
степену о правима и обавезама запослених.
У погледу остваривања права и обавеза истраживача директор Института је
дужан да претходно прибави мишљење Научног већа у складу са чланом 36. Статута.
Пословна тајна
Члан 47.
Општим актом Института уређују се питања везана за заштиту података који су
по закону, актом министарства или општим актом Института означени као пословна
тајна.
Директор Института је овлашћено лице које се стара о заштити пословне тајне.
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Надзор
Члан 48.
Министарство на основу закона врши надзор над радом Института у
остваривању програма који се финансирају из буџетских средстава.
Општа акта Института
Члан 49.
Статут је основни акт Института.
Управни одбор на предлог директора доноси одлуку о покретању поступка за
измену или допуну Статута и утврђује рок за његово доношење.
Статут Института доноси се већином гласова свих чланова Управног одбора, уз
претходно прибављену сагласност Министарства.
Члан 50.
Поред Статута општа акта су:
-

Правилник о раду (уколико се не закључи колективни уговор)

-

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и

-

Друга општа акта у складу са законом

Правилник о раду и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места доноси директор у складу са законом којим се регулише рад.
Члан 51.
У складу са законима у Институту се општим актима уређују: радни односи,
зараде и накнаде запослених, систематизација и организација радних места у Институту
и друга питања значајна за рад и пословање Института.
Појединачни акти директора Института не могу да буду у супротности са
Законом, Статутом и одлукама Управног одбора или актима Министарства.
Статусне промене
Члан 52.
Институт може променити назив, седиште и делатност, облик организовања и
вршити статусне промене (спајање, поделу и одвајање), уз сагласност оснивача.
Пошто је оснивач Института Република, промене из става 1. овог члана могу се
вршити уз претходно прибављену сагласност Владе.
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 53.
Институт ће у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о
научноистраживачкој делатности ускладити своју организацију и донети општа акта у
складу са Законом.
До доношења аката Института из става 1. овога члана примењиваће се одредбе
постојећих аката уколико нису у супротности са Законом и овим Статутом.
Члан 54.
Даном доношења овог Статута престаје да важи Статут Института (пречишћен
текст), донет дана 07.07.2015. године, под бројем 352/2.
Члан 55.
Статут
по
добијању
сагласности
Министарства
надлежног
за
научноистраживачку делатност ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли Института.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА ИНСТИТУТА
Проф. др Благоје Пауновић
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