
ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ ИНСТИТУТ
ЗА ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР
Број:
Датум: 29.3.2021. године

На основу члана 39. став 1, члан 43. став 3. и члана 61. став 1. тачка 1) Закона o
науци и истраживањима („Службени гласник РСˮ, број 49/19), члана 14. став 1. тачка 1)
и члана 22. став 1. тачка 1) Одлуке о оснивању Истраживачко-развојног института за
вештачку интелигенцију Србије („Службени гласник РСˮ, број 24/21) Управни одбор
Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије на својој II
седници одржаној дана 29.3.2021. године доноси

СТАТУТ
Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Статута

Члан 1.
Овим статутом уређују се делатност и организација Истраживачко-развојног

института за вештачку интелигенцију Србије (у даљем тексту: Институт) који је
основан Одлуком о оснивању Истраживачко-развојног института за вештачку
интелигенцију Србије („Службени гласник РСˮ, број 24/21) као научноистраживачка
установа која послује у складу са прописима којим се уређује правни положај јавних
служби.

Оснивање и правни статус Института

Члан 2.
Оснивач Института је Република Србија.
Институт обавља научноистраживачку делатност као истраживачко-развојни

институт.
Институт је основан на неодређено време у својству правног лица.
Институт послује средствима у државној својини.
У правном промету према трећим лицима Институт иступа у своје име и за свој

рачун.
За преузете обавезе Институт одговара свим својим средствима.

Назив и седиште Института

Члан 3.
Институт послује под називом: Истраживачко-развојни институт за вештачку

интелигенцију Србије.
Назив Института на енглеском језику је:  The Institute for Artificial Intelligence

Research and Development of Serbia.
Седиште института је у Новом Саду, улица Фрушкогорска 11.

Печат и штамбиљ Института



Члан 4.
Институт има печат и штамбиљ.
Печат Института је округлог облика, пречника 32 mm, у коме је у концентричном

кругу исписан назив Института и седиште Института на српском језику, ћириличним
писмом.

Штамбиљ је правоугаоног облика, дужине 55 mm и ширине 25 mm, у коме је
исписан назив Института и седиште Института на српском језику, ћириличним писмом.

Директор Института доноси одлуку којом се утврђује начин употребе и чувања
печата и штамбиља Института.

Заступање Института

Члан 5.
Институт у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа

директор Института без ограничења.
Директор може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писано пуномоћје за

заступање Института.

Начела рада Института

Члан 6.
У обављању делатности Институт свој рад базира на следећим начелима:
1) Етика у свим сегментима рада;
2) Меритократија;
3) Одабир најбољих;
4) Подстицање креативности;
5) Награђивање према учинку;
6) Безбедност запослених и заштита на раду;
7) Заштита животне средине и
8) Транспарентност у раду.

II ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА

Претежна и друге делатности Института

Члан 7.
Претежна делатност Института је: 72.19 Истраживање и развој у осталим

природним и техничко-технолошким наукама.
Поред делатности из става 1. овог члана, Институт обавља и следеће делатности:
- 58.11 Издавање књига;
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања;
- 58.19 Остала издавачка делатност;
- 62.01 Рачунарско програмирање;
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије;
- 62.03 Управљање рачунарском опремом;
- 62.09 Остале услуге информационе технологије;
- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте;
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 72.11 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији;



- 72.20 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама;
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности;
- 82.30 Организовање састанака и сајмова;
- 85.42 Високо образовање;
- 85.60 Помоћне образовне делатности.

Институт може обављати и друге делатности у складу са законом.
Институт обавља послове спољнотрговинског промета и услуге у

спољнотрговинском промету из оквира своје делатности, у складу са законом.

Активности Института од значаја за развој вештачке интелигенције

Члан 8.
У вршењу своје делатности Институт реализује активности од значаја за развој

вештачке интелигенције у Републици Србији у складу са утврђеним политикама од
стране Владе, а посебно:

1) анализира и прати стање у области вештачке интелигенције;
2) окупља и изграђује стручњаке у области вештачке интелигенције кроз

реализацију развојних и научно-истраживачких пројеката;
3) учествује у обликовању јавних политика у области вештачке интелигенције;
4) сарађује у стандардизацији и изради наставних и студијских програма у области

вештачке интелигенције;
5) сарађује са високошколским установама у реализацији последипломских студија

у области вештачке интелигенције;
6) пружа подршку прилагођавању решења у области вештачке интелигенције за

српски језик, у сарадњи са јавним сектором и привредом;
7) доприноси сарадњи истраживачких група које се баве вештачком

интелигенцијом у Републици Србији;
8) успоставља и одржава релације са истраживачима у области вештачке

интелигенције у иностранству укључујући истраживаче пореклом из Републике Србије;
9) подржава повезивање јавног сектора и привреде ради реализације решења у

области вештачке интелигенције, а посебно када је за реализацију таквих решења
потребна доступност података који постоје у оквиру јавног сектора;

10) учествује у успостављању регулаторних погодности и изузетака („regulatory
sandboxˮ) потребних за развој иновативних решења у области вештачке интелигенције;

11) подржава планирање решења у области вештачке интелигенције у јавном
сектору и израду техничких спецификација за јавне набавке у делу техничких
карактеристика повезаних са вештачком интелигенцијом.

Делатности Института обављају се у седишту Института, а по потреби и одлуци
директора Института и ван седишта Института.

Програм научноистраживачког рада Института

Члан 9.
У Институту се обавља научноистраживачки рад по утврђеном програму

научноистраживачког рада и на основу закључених уговора о пројектима, којима се
реализују непосредни научноистраживачки задаци истраживача Института.

Научноистраживачки рад у Институту обављају истраживачи, у складу са
Законом.

За организацију научноистраживачког рада одговорни су директор и помоћник
директора који руководи сектором у чијем је делокругу научноистраживачки рад.



Ради планирања и остваривања дугорочних пословних циљева и развоја
Института, Управни одбор, на предлог Научног већа доноси:

1) Програм научноистраживачког рада Института и
2) Програм развоја научноистраживачког подмлатка Института.
Директор, Управни одбор и Научно веће дужни су да редовно прате, сагледавају

и оцењују остваривање програма из става 1. овог члана и да предузимају мере за његову
реализацију.

Директор Института је дужан да на основу периодичних и годишњих анализа
обавештава Управни одбор и Научно веће о резултатима у остваривању програма из
става 4. овог члана и планова рада и о мерама које је предузео и предузима ради
њиховог остварења.

Ако се утврди да се програми из става 4. овог члана не могу реализовати или ако
је због промењених економских услова или других разлога потребно мењати програме,
директор је дужан да покрене поступак измене и допуне наведених програма, о чему
обавештава Управни одбор.

Средства за рад Института

Члан 10.
Средства за финансирање научноистраживачке делатности Института обезбеђују

се из:
1) буџета Републике Србије;
2) средстава Фонда за науку Републике Србије;
3) средстава привредних друштава, удружења и других организација;
4) сопствених прихода научно-истраживачких организација;
5) средстава домаћих фондова и задужбина и поклона правних и физичких лица;
6) средстава страних фондација, правних и физичких лица и донација;
7) других извора, под условом да се не угрожава аутономија и достојанство

научноистраживачког рада.

III ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА

ОРГАНИ ИНСТИТУТА

Члан 11.
Органи Института су: Управни одбор и директор.
Научни орган Института је научно веће.

Управни одбор

Именовање и разрешење председника, заменика и чланова Управног одбора

Члан 12.
Управни одбор Института (у даљем тексту: Управни одбор) 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 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 образложен захтев овлашћеног
предлагача из става 1. овог члана.

Акт о разрешењу председника и чланова Управног одбора доноси оснивач.

Надлежност Управног одбора

Члан 13.
Управни одбор:
1) доноси Статут Института, уз претходно прибављену сагласност министарства

надлежног за научноистраживачку делатност;
2) одлучује о пословању Института;
3) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
4) доноси програм и план рада Института, на предлог директора Института;
5) именује и разрешава директора Института;
6) одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
7) доноси Пословник о свом раду;
8) врши друге послове, у складу са законом и статутом.
Управни одбор одлучује већином гласова свих чланова управног одбора.

Седнице управног одбора

Члан 14.
Седнице управног одбора сазива председник или заменик председника, сходно

пословнику о раду Управног одбора.
Начин рада Управног одбора утврђује се Пословником о раду Управног одбора.
У раду Управног одбора на седницама учествује директор Института или у

његовом одсуству лице које га замењује, без права одлучивања.

Директор Института

Именовање директора Института

Члан 15.
Директор руководи Институтом у складу са законом.
Директор се именује на основу јавног конкурса, на четири године, из реда

истраживача у научном или наставном звању.
Директора именује управни одбор Института, уз претходно прибављену сагласност

министра надлежног за научноистраживачку делатност (у даљем тексту: министар) .
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.

Услови за именовање директора Института



Члан 16.
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.

За директора Института може бити именовано лице у научном или наставном
звању, које је компетентно за област науке за коју је Институт акредитован.

Поред општих услова из ст. 1. и 2. овог члана, директор Института треба да
испуњава посебне услове, и то:

1) да има искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада (пројектима,
групом, Лабораторијом, Центром, Институтом или слично)

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

3) да поседује организационе способности (искуство у организовању међународне
научне сарадње, као и пословне сарадње са факултетима, институтима или привредом).

Поступак именовања директора Института

Члан 17.
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 одлуком образује Комисију

за спровођење конкурсног поступка (у даљем тексту: Комисија) која 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 из реда запослених.

Одлуком из става 2. овог члана уређују се задаци, састав Комисије, начин
расписивања јавног конкурса, документација која се прилаже уз пријаву на јавни
конкурс, рок за достављање извештаја научном већу, садржај образложења мишљења
научног већа и рок за његово достављање Управном одбору и друга питања везана за
рад Комисије.

Научно веће Института даје мишљење управном одбору о кандидатима који су се
пријавили на конкурс за директора.

По добијеном мишљењу од стране Научног већа, управни одбор је дужан да у року
од 15 дана од дана добијања мишљења утврди предлог за избор директора Института и
да затражи сагласност министра.

Управни одбор, на основу претходне сагласности министра, доноси одлуку о
именовању директора Института и датуму ступања на дужност, у року од 15 дана од
дана пријема акта о давању претходне сагласности.

Разрешење директора Института

Члан 18.
Управни одбор може разрешити директора пре истека мандата: на лични захтев,

ако несавесно или нестручно обавља дужност, на образложен захтев министра или ако
је правноснажном одлуком осуђен за кривично дело.

Управни одбор разрешава директора уз претходно прибављену сагласност
министра.

Управни одбор подноси министарству надлежном за научноистраживачку
делатност (у даљем тексту: Министарство) предлог за разрешење директора са
образложењем и потребним доказима и документацијом који поткрепљују разлоге за



разрешење директора Института и мишљењем Научног већа Института, осим када се
директор разрешава на лични захтев.

Надлежност директора

Члан 19.
Директор Института:
1) представља и заступа Институт;
2) организује и руководи радом Института;
3) стара се о законитости и одговоран је за законит рад Института;
4) извршава одлуке управног одбора Института;
5) стара се о спровођењу научноистраживачке делатности и о укупном раду

Института;
6) одговоран је за финансијско-материјално пословање Института;
7) доноси акт о организацији и систематизацији радних места у Институту и друге

опште акте, у складу са законом и Статутом Института;
8) одлучује о правима и обавезама запослених у Институту, у складу са законом;
9) има друга права и обавезе утврђене законом.
Директор не може бити члан Управног одбора Института, али може присуствовати

седницама Управног одбора.
Директор Института је за свој рад одговоран управном одбору и Оснивачу, у

складу са законом.
Директора Института у његовом одсуству замењује лице које он одреди, на основу

овлашћења које није преносно.
Директор може образовати колегијум, радне групе, научноистраживачке групе,

комисије и друга радна и саветодавна тела за разраду појединих питања из његовог
делокруга рада.

У складу са потребама пословања Института директор може именовати своје
помоћнике које задужује за одређене послове у складу са актом којим се уређује
унутрашња организација и систематизација радних места.

Поступање директора Института у случају незаконитог или неправилног акта
Управног одбора или Научног већа

Члан 20.
У случају да Управни одбор или Научно веће у оквиру своје надлежности донесу

незаконит акт, директор Института је дужан да донесе акт којим се Управном одбору
односно Научном већу даје рок од 30 дана за усклађивање незаконитог акта са
прописима и предвиди обустава извршења таквог акта.

У случају непоступања у року из става 1. овог члана, директор је дужан покренути
поступак за оцену законитости акта.

Вршилац дужности директора

Члан 21.
Када директору Института истекне мандат од четири године на који је именован, а

управни одбор по расписаном јавном конкурсу није предложио кандидата за директора
Института или када је директор разрешен дужности пре истека мандата или када
Министарство одбије да да претходну сагласност на одлуку управног одбора Института
којом се предлаже директор Института, управни одбор, уз сагласност Министарства,



именује вршиоца дужности директора на период од годину дана и у том року управни
одбор је дужан да распише јавни конкурс и именује директора Института.

Ако управни одбор у року из става 1. овог члана по поновљеном јавном конкурсу
не именује директора Института, министар именује вршиоца дужности директора
Института на период од шест месеци, а Влада разрешава постојеће и именује нове
чланове управног одбора Института.

Новоименовани управни одбор из става 2. овог члана дужан је да у року од шест
месеци распише нови јавни конкурс и именује директора Института. Уколико Управни
одбор не именује директора Института, Влада, на предлог министра, именује директора
Института на период од четири године. 

За вршиоца дужности директора Института може бити именовано лице у научном,
односно наставном звању које мора бити компетентно за област науке за коју је
Институт акредитован.

Вршилац дужности директора Института је у радном односу у Институту на
одређено време, са пуним радним временом.

Вршилац дужности директора има сва права и дужности директора Института.

Научно веће Института

Чланови научног већа Института

Члан 22.
Научно веће представља научни орган Института који разматра питања и доноси

одлуке из области научноистраживачког рада Института
Научно веће Института има најмање седам истраживача у научним или

наставним звањима који су у радном односу са пуним радним временом у
Институту. Састав Научног већа чине истраживачи у научним или наставним звањима
који су у радном односу са пуним радним временом у Институту.

Научно веће има председника и заменика председника, које Научно веће бира из
реда својих чланова.

На првој конститутивној седници чланова Научног већа, јавним гласањем бирају
се председник и заменик председника Научног већа из реда чланова Научног већа
запослених у Институту, већином гласова.

Председник председава седницама научног већа Института, односно заменик
председника у случају његовог одсуства.

Председник и заменик председника Научног већа бирају се на период од четири
године.

Начин избора председника и заменика председника научног већа Института,
заказивање седница Научног већа и начин одлучивања Научног већа регулишу се
Пословником о раду научног већа.

Истраживач престаје да буде члан Научног већа у случају престанка радног
односа у Институту или на други начин дефинисан актима Института.

Председник Научног већа, односно заменик председника у случају његовог
одсуства, на свакој седници под првом тачком дневног реда верификује број чланова
Научног већа.

Надлежност Научног већа

Члан 23.
Научно веће:



1) предлаже програм научноистраживачког рада, усклађен са Стратегијом
научног и технолошког развоја Републике Србије и стратегијом којом се утврђују
циљеви и мере за развој вештачке интелигенције;

2) даје мишљење на извештаје директора у делу који се односи на реализацију
научноистраживачких програма и пројеката,

3) утврђује предлог за стицање научног звања;
4) одлучује о стицању истраживачког звања и стручног звања;
5) даје мишљење управном одбору о кандидатима за директора Института 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) обавља друге послове утврђене општим актима Института и овим статутом;
9) даје мишљење директору о одсуству истраживача ради стручног и научног

усавршавања или ради рада на међународном пројекту.

Седнице Научног већа

Члан 24.
Седница Научног већа се може одржати ако седници присуствује већина од

укупног броја чланова Наученог већа (кворум).
Научно веће доноси своје одлуке и друга акта већином гласова присутних

чланова Научног већа, изузев у случајевима предлагања за избор или реизбор у научна
звања и избора у истраживачка звања када одлуке доноси већином од укупног броја
чланова Научног већа који имају право да одлучују о избору односно реизбору у научно
звање односно избору у истраживачко звање.

Начин рада Научног већа ближе се регулише Пословником о раду.

САВЕТОДАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА

Члан 25.
Саветодавни одбор је саветодавно тело кога чине истакнути истраживачи и

врхунски стручњаци у привреди из области вештачке интелигенције.
Председника и чланове саветодавног одбора именује Управни одбор на предлог

директора.
Саветодавни одбор даје мишљења и предлоге органима Института која се односе

на развој Института.
Начин рада и заузимања ставова саветодавног одбора детаљније се уређују

пословником саветодавног одбора који доноси управи одбор.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У
ИНСТИТУТУ

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Институту

Члан 26.
Научноистраживачки рад у Институту обављају истраживачи, у складу са

Законом.
Основна унутрашња организациона јединица Института је сектор.



Сектором руководи помоћник директора који је за свој рад одговара директору.
Унутрашња организација, врста и број радних места на којима се распоређују

запослени истраживачи у Институту, као и начин и услови заснивања радног односа
уређује се актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Институту.

У циљу ефикасне комерцијализације резултата научноистраживачког рада,
подстицања предузетништва и пословног повезивања, Институт може бити оснивач
start up и spin off компанија, центра за трансфер технологије, иновационог центра,
пословно-технолошког инкубатора, научно-технолошког парка и других организација, у
складу са законом.

Одлуку о оснивању и власничкој структури правних лица из става 5. овог члана
доноси управни одбор на предлог директора Института или Научног већа.

Колегијум

Члан 27.
У Институту се може образовати Колегијум, као помоћно консултативно тело

директора, које чине директор, руководиоци организационих јединица Института и
други запослени које одреди директор, а према потреби.

Колегијумом председава директор, а у случају његове одсутности лице које он за
то овласти.

Колегијум помаже директору Института у припреми и реализацији појединих
одлука и решења из оквира овлашћења директора Института.

Истраживачи

Звања истраживача

Члан 28.
У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду истраживачи

Института могу стећи истраживачко звање:
1) истраживач - приправник и
2) истраживач – сарадник.
У зависности од остварених резултата у научноистраживачком раду истраживачи

Института могу стећи научно звање:
1) научни сарадник,
2)  виши научни сарадник и
3)  научни саветник.
Истраживачи стичу истраживачко или научно звање из ст 1. и 2. овог члана на

начин и под условима прописаним законом којим је уређен систем науке и истраживања
и актом којим се регулише поступак, начин вредновања и квантитативног исказивања
научноистраживачких резултата истраживача.

Плаћено одсуство

Члан 29.
Истраживачу у научном звању после проведених пет година рада у Институту

може се одобрити плаћено одсуство у трајању до једне године ради стручног и научног
усавршавања у иностранству.



Плаћено одсуство из става 1. овог члана не односи се на време проведено у
партнерској институцији у оквиру међународних пројеката који се реализују на
Институту.

Продужење радног односа истраживачу коме је престао радни однос по сили закона

Члан 30.
Истраживачу коме је по сили закона којим се уређује наука и истраживање

престао радни однос, може се 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 стицања
звања научни саветник испунио услове који су потребни за стицање научног звања
научни саветник, у складу са овим законом.

Одлуку о продужењу радног односа истраживача из става 1. овог члана доноси
директор Института, а одлуку о продужетку радног односа истраживача који је на
дужности директора Института доноси управни одбор Института. 

Одлука из става 2. овог члана доноси се на предлог научног већа и прибављеног
позитивног мишљења надлежног матичног научног одбора. 

Истраживач у научном звању коме је престао радни однос због одласка у пензију
задржава звање које је имао у тренутку пензионисања.

Награде и признања

Члан 31.
У Институту се сваке године могу доделити Годишње награде Института за

изузетне резултате у научноистраживачком раду у протеклој години.
Одлуку о додели Годишњих награда Института доноси управни одбор на

предлог Научног већа.
Поступак предлагања и додељивања других награда и признања Института

уређује се посебним актом о наградама и признањима.
Институт може истакнутим појединцима из земље или иностранства доделити

признања Заслужног члана Института или Почасног члана Института, имајући у виду
њихов научноистраживачки рад, значајан стручни рад, посебну подршку или други
значајан допринос у вези са националном, регионалном или међународном делатношћу
Института.

Одлуку о додели признања из става 3. овог члана доноси управни одбор на
предлог директора, у складу са Правилником о наградама и признањима.

IV ПРАВНИ АКТИ

Статут

Члан 32.
Основни општи акт Института је Статут са којим морају бити у сагласности сви

други акти.
Статут Института доноси управни одбор, уз претходно прибављену сагласност

Министарства.

V ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ




