СТАТУТ
Института за генетичке ресурсе

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Бања Лука, фебруар 2013. године

На основу члана 59. став (4) и 71. став (7) тачка а) Закона о високом образовању
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10 и 104/11), члана 18. став (3) и
члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци Научно вијеће Института за генетичке
ресурсе на 21. сједници одржаној 29.11.2012. године, д о н o с и

СТАТУТ
ИНСТИТУТА ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим Статутом ближе се уређују: назив, сједиште и дјелатност Института за
генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Институт);
заступање и представљање Института; основи организације; органи и начин рада;
управљање и руковођење Институтом; права и обавезе Института у правном
промету; обављање научно-истраживачког или стручног рада; поступак избора у
научна звања; начин остваривања права и обавеза особља; организовање особља;
јавност рада; евиденције и јавне исправе; финансирање Института, као и друга
питања од значаја за рад Института.
Члан 2.
(1) Институт је организациона јединица Универзитета у Бањој Луци која развија
научно-истраживачки рад у једној или више научних области.
(2) У складу са одлуком Сената, Институт може остваривати дио акредитованих
студијских програма на Универзитету.
Члан 3.
(1) Назив Института је: Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци.
(2) Датум оснивања Института је 30.01.2009. године.
(3) Сједиште Института је у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А.

Члан 4.
Институт у правном промету са трећим лицима има ограничена овлашћења у оквиру
уписане дјелатности у складу са Статутом Универзитета.
(1)
(2)
(3)
(4)

Члан 5.
Институт има свој знак, печат, штамбиљ и заставу.
Институт користи печат и штамбиљ Универзитета допуњен својим називом.
Обиљежја Института су тога (огртач) за директора.
Изглед, садржину и употребу знака, обиљежја Института и заставе Института
утврђује Научно вијеће посебним актом, на који Сенат даје сагласност.
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Члан 6.
(1) Дан Института је 18. мај.
(2) Институт има повељу, плакету и захвалницу које садрже знак Института, а
додјељују се заслужним установама, организацијама и појединцима који су
својим радом допринјели развоју и афирмацији Института.
(3) Ближе одредбе о додјељивању повеље, плакете, захвалнице и других признања
Института, као и o њиховом садржају, утврђују се посебним актом које доноси
Научно вијеће.

II

ДЈЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА
Члан 7.
Основна дјелатност Института је научноистраживачки рад.
Дјелатности Института су и:
72.11 - истраживање и експериментални развој у биотехнологији
72.19 - остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и
технолошким наукама
85.42 - високо образовање
01.12 - гајење пиринча
01.13 - гајење поврћа, бостана, корјенастих и кртоластих биљака
01.14 - гајење шећерне трске
01.15 - гајење дувана
01.16 - гајење биљака за производњу влакана
01.19 - гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
01.28 - гајење зачинског, ароматичног и љековитог биља
01.29 - гајење осталих вишегодишњих биљака
01.30 - гајење садног материјала
01.4 - узгој животиња
01.70 - лов, траперство и одговарајуће услужне дјелатности
02.10 - гајење шума и остале шумарске дјелатности
02.20 - сјеча дрвећа
02.30 - сакупљање шумских плодова
03.1 - риболов
03.2 - аквакултура
0.32 - производња сокова од воћа и поврћа
10.39 - остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
11.01 - дестилација, пречишћавање и мјешање пића
11.02 - производња вина од грожђа
11.03 - производња пића и осталих воћних вина
11.04 - производња осталих недестилованих ферментисаних пића
11.05 - производња пива
18.14 - књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности
20.53 - производња етеричних уља
3

46.2 46.22 47.76 58.11 58.13 58.14 58.19 71.20 70.22 72.20 73.20 81.30 91.01 94.12 94.99 -

трговина на велико пољопривредним сировинама и животињама
трговина на велико цвијећем и садницама
трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, и остало
издавање књига
издавање новина
издавање часописа и периодичних публикација
остала издавачка дјелатност
техничко испитивање и анализа
савјетовање које се односи на пословање и остало управљање
истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким
наукама
истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
услуге уређења и одржавања околине
дјелатности библиотека и архива
дјелатности струковних удружења
дјелатности осталих организација на бази учлањења, д.н.
Члан 8.

(1) Дјелатност Института је јавна.
(2) Институт периодично, на погодан начин, обавјештава јавност о својој
дјелатности.
III

ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА

Члан 9.
(1) Институт у правном промету са трећим лицима има ограничена овлашћења у
оквиру уписане дјелатности Универзитета.
(2) Институт располаже новчаним средствима која се воде на рачуну Института, а
који отвара Универзитет у складу са прописима за обављање платних
трансакција.
(3) Средства Института трошиће се у складу са законом и финансијским планом.
Потписник и одговорно лице за располагање средствима је директор Института.
Члан 10.
(1) У правном промету Институт заступа и представља директор, у границама
овлашћења утврђених Законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.
(2) Директор Института одговоран је за све радње и поступке којима је дошло до
повреде закона, општих аката Универзитета или Института.
Члан 11.
Институт располаже властитим средствима, оствареним у складу са Законом,
подзаконским актима и општим актима Универзитета и Института.
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Члан 12.
(1) Институт има подорганизационе јединице за обављање редовних активности, у
складу са Одлуком о оснивању.
(2) Подорганизационе јединице Института су:
1. Центар за биодиверзитет и
2. Центар за одрживо коришћење генетичких ресурса.
(3) У оквиру Центра за биодиверзитет одвијају се дјелатности Института везане за
основна, развојна и примјењена истраживања.
(4) У оквиру Центра за одрживо коришћење генетичких ресурса одвијају се
дјелатности Института везане за подстицање технолошког, иновационог,
регионалног и укупног друштвено-економског развоја, те преношење научних и
стручних резултата у праксу.
(5) У оквиру Центра за биодиверзитет налазе се: Банка гена (сјеменске колекције,
пољске колекције, клонски архиви, арборетум, парк, ботаничка башта, генотека)
и лабораторије.
(6) У оквиру Центра за одрживо коришћење генетичких ресурса налазе се:
а) одсјек за консалтинг и пружање услуга (издавање атеста и пројектовање,
консалтинг, маркетинг и инжињеринг послови, израда и ревизија пројеката и
студија, пружање услуга по овлашћењима, и других услуга):
б) одсјек за производњу и промет пољопривредних и шумских производа.
(7) Институт може основати и друге подорганизационе јединице.
(8) Институт може обављати и друге активности из уписаних дјелатности.
(9) Опште, административне и књиговодствене, и послове одржавања објеката
Института обавља стручна служба Института.
(10) Стручне службе Ректората обављају правне, кадровске, рачуноводствене,
библиотечке, и друге послове који су од заједничког интереса.
Члан 13.
Институт је надлежан за:
(1) научно-истраживачки рад;
(2) у складу са одлуком Сената, остваривање дијела акредитованих студијских
програма другог и трећег циклусу на Универзитету;
(3) утврђивање предлога за стицање научног звања и доношење одлуке о стицању
истраживачког звања;
(4) кориштење имовине у складу са законом;
(5) предлагање уређења унутрашње организације на Институту;
(6) предлагање оснивања правних лица чијим дјелатностима се повезују високо
образовање, наука и пракса;
(7) реализацију стручних пројеката из своје дјелатности;
(8) правилно и сврсисходно кориштење средстава остварених у складу са законом;
Статутом Универзитета и овим Статутом
(9) обављање и других дјелатности за које испуњава услове, а одобрене су од стране
Сената или Управног одбора, у оквиру њихове надлежности.
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Члан 14.
(1) Органи Института су:
1) Научно вијеће Института;
2) Директор.
(2) Институт може образовати стручна тијела ради разматрања појединих питања од
значаја, у складу са одлуком Научног вијећа.
Члан 15.
(1) Научно вијеће Института (у даљем тексту Вијеће) је стручни орган, у складу са
посебним законом и на основу сходне примјене одредаба Статута Универзитета
у Бањој Луци које се односе на вијеће факултета/Академије.
(2) Чланови Научног вијећа Института су истраживачи у научном звању и
наставници, запослени са пуним радним временом на Универзитету у Бањој
Луци, који су ангажовани у редовним активностима Института.
(3) Директор Института је предсједавајући Вијећа по функцији.
Члан 16.
Осим послова утврђених Законом, Научно вијеће Института (у даљем тексту: Вијеће):
(1) доноси статут Института, као и друге опште акте;
(2) даје мишљења и приједлоге Сенату о академским, научним и стручним питањима
у складу са овим Статутом;
(3) утврђује приједлог за стицање научног звања;
(4) одлучује о стицању истраживачког звања;
(5) прати рад студената на другом и трећем циклусу Института;
(6) предлаже ректору именовање и разрјешење директора, по процедури тајног
гласања;
(7) бира и разрјешава представника у Сенат по процедури тајног гласања;
(8) предлаже научноистраживачки програм рада Института;
(9) предлаже научне пројекте и оцјењује квалитет остварених пројеката у институту;
(10) обавља и друге послове прописане овим Статутом или другим општим актом.
Члан 17.
(1) Састав и број чланова Вијећа, поступак сазивања, вођења, одлучивања и друга
питања везана за одржавање сједница и рад Вијећа уређују се пословником о
раду, који доноси Вијеће.
(1)
(2)
(3)
(4)

Члан 18.
Орган руковођења Институтом је директор.
Директора именује и разрјешава ректор на приједлог Вијећа, из реда лица са
научним или научно-наставним звањем који је запослен са пуним радним
временом на Универзитету и члан је Научног вијећа Института.
Директор је одговоран Вијећу и органима Универзитета.
Директор представља Институт, одговоран је за законитост рада и има права и
обавезе у складу са Законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.
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(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Члан 19.
Процедура избора новог директора започиње иницијативом Вијећа, најкасније
деведесет дана прије истека мандата директору и именовањем трочлане комисије
која врши евидентирање кандидата.
За директора ће се предложити кандидат, а који добије натполовичну већину од
укупног броја чланова Вијећа, који се изјашњавају тајним гласањем.
У случају да има више евидентираних кандидата и уколико ниједан од
предложених кандидата не добије већину гласова од укупног броја чланова
Вијећа, на листи остају два кандидата са највећим бројем гласова и гласање се
врши поново.
Ако ни након поновног гласања ниједан од кандидата не добије потребну већину
гласова, комплетан поступак избора директора се понавља.
Уколико се предлагање кандидата за директора Института не изврши до истека
мандата досадашњем директору, ректор Универзитета именује лице које ће
дужност директора обављати до избора директора, а најдуже шест мјесеци од
дана истека мандата.

Члан 20.
Директор се именује на период од четири године, са могућношћу једног реизбора.
Члан 21.
Директор Института:
(1) организује и руководи радом Института;
(2) извршава одлуке Вијећа Института и органа Универзитета;
(3) обезбјеђује ефикасно, економично и цјелисходно кориштење средстава
Института;
(4) одлучује о кориштењу изворних прихода Института, у складу са финансијским
планом Института, одобреним од стране Вијећа Института;
(5) представља и заступа Институт у складу са Законом, Статутом Универзитета,
овим Статутом и другим актима;
(6) предлаже развојне и финансијске планове Института Вијећу и мјере за провођење
истих;
(7) предлаже ректору организациону структуру Института;
(8) сазива сједнице Вијећа и истима предсједава;
(9) доноси појединачне акте у складу са Статутом Универзитета, овим Статутом и
другим општим актима;
(10) развија и остварује сарадњу са установама и институцијама из дјелокруга рада
утврђеног Статутом Универзитета и овим Статутом;
(11) потписује уговоре са одговарајућим организационим јединицама других
универзитета у земљи и иностранству, уз претходну сагласност Сената и
Управног одбора, као и сву потребну документацију везану за научноистраживачке пројекте у земљи и иностранству;
(12) одлучује о правима, обавезама и одговорностима радника Универзитета који су
распоређени на Институт по овлашћењу добијеном од стране ректора;
(13) одлучује о укључивању студената у стручне и истраживачке пројекте;
(14) доноси одлуке о броју студената који се примају на стручну праксу;
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(15) обавља и друге послове прописане Законом, овим Статутом или другим општим
актом, или за које је овлашћен од стране Управног одбора или ректора.
Члан 22.
Директору престаје функција:
(1) истеком мандата;
(2) оставком;
(3) испуњењем услова за старосну пензију;
(4) ако буде изабран на неку другу функцију неспојиву са функцијом директора
Института;
(5) ако буде правоснажно осуђен на безусловну казну затвора.
Члан 23.
(1) Ректор може и прије истека мандата на приједлог Вијећа разријешити директора
са дужности, и то:
1) ако поступа на начин који може да наруши углед Универзитета, односно
Института;
2) ако је због болести или неког другог разлога спријечен да дужи период, а
најмање три мјесеца, обавља дужност директора;
3) ако на други начин испољава неспособност за обављање дужности.
(2) У случајевима из става (1) овог члана, ректор ће именовати лице које ће обављати
ту функцију до именовања директора у складу са одредбама Закона, Статута
Универзитета и овог Статута.
Члан 24.
(1) Ради разматрања питања из дјелокруга рада Вијећа и директора, директор
образује Комисију.
(2) Директор може да образује комисије или друга радна, повремена или стална,
тијела ради давања мишљења и приједлога по одређеним питањима из
дјелокруга свог рада, у складу са овим Статутом.
8. Издавачка дјелатност
Члан 25.
Универзитет заједно са Институтом кроз регистровану дјелатност овлашћен је да издаје
универзитетске уџбенике, монографије, часописе и друге научне и стручне публикације.
Члан 26.
Издавачка дјелатност Института регулише се посебним актом Универзитета који
доноси Сенат уз предходно мишљење Вијећа Института.
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VI

АКАДЕМСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ
1.

(1)
(2)
(3)
(4)

Дефиниције
Члан 27.
Академско особље Института чине лица која остварују наставни, научни и
истраживачки рад.
Академско особље су: истраживачи, наставници, сарадници и лектори.
Истраживачи су особе у научном и истраживачком звању.
Административно особље на Иституту су лица која обављају стручне,
административне и техничке послове у складу са Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету.

2. Избор у научна и истраживачка звања
Члан 28.
(1) У зависности од показаних резултата у научно-истраживачком раду, могу се стећи
научна и истраживачка звања.
(2) Истраживачка звања су:
1) истраживач-сарадник и
2) истраживач-виши сарадник.
(3) Научна звања су:
1) научни сарадник,
2) виши научни сарадник и
3) научни савјетник.
(4) Избор у научна и истраживачка звања врши се у складу са Законом о научноистраживачкој дјелатности.
3. Ангажовање истакнутих научника и стручњака
Члан 29.
Истакнути научник и стручњак може да буде ангажован на извођењу дијела наставе на
наставном предмету на студијском програму у коме Институт остварује дио
акредитованих студијских програма на основу одлуке Сената.
4.

Кодекс професионалне етике

Члан 30.
Запослени на Универзитету, односно Институту и студенти морају се у свом раду,
дјеловању и понашању на Универзитету, односно Институту придржавати етичких
начела, начела научне истине и критичности и поштовати циљеве и принципе високог
образовања.
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5.

Рад на другој високошколској установи

Члан 31.
(1) Сарадник Института може закључити уговор о допунском раду, или неки други
уговор о ангажовању на другој установи, у складу са важећим прописима, уз
претходно прибављено мишљење директора Института и уз сагласност ректора.
(2) Поступак и услови давања сагласности из става (1) овог члана регулисаће се
општим актом који доноси Управни одбор Универзитета.
6.

Звања почасни доктор наука и професор емеритус

Члан 32.
Вијеће даје приједлог за додјелу звања почасни доктор наука и професор емеритус, о
чему одлуку доноси Сенат Универзитета, у складу са Законом, Статутом и другим
актима Универзитета, односно Института.
7.

Признања и награде Института

Члан 33.
Истакнутим радницима Института који су својим дугогодишњим радом на Институту
дали посебан допринос развоју Института, другим појединцима или правним лицима
који су помогли афирмацију и развој Института, могу се додијелити признања у облику
повеље, плакете и новчане награде, што ће се регулисати посебним актом који ће
донијети Вијеће на приједлог директора Института.
8.

Административно особље

Члан 34.
Број и структура административног особља, услови и начин заснивања радног односа
утврђују се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
на Универзитету.

VII РАДНИ ОДНОСИ
Члан 35.
У погледу права, обавеза и одговорности академског особља и других запослених лица
на Институту која нису регулисана Законом и овим Статутом, примјењују се општи
законски прописи којима се уређују радни односи.
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IX

ЈАВНОСТ РАДА ИНСТИТУТА
Члан 36.

(1) Рад Института је јаван.
(2) Институт је дужан благовремено и истинито обавјештавати јавност о обављању
својих дјелатности.
(3) Институт обавјештава јавност путем средстава јавног информисања, давањем
појединачних усмених обавјештења, издавањем редовних и посебних
публикација, те оглашавањем на огласним плочама и интернетским страницама.
X

ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
Члан 37.

Евиденције:
(1) Институт води евиденције о:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

запосленом особљу и особљу под уговором;
избору у научно звање;
имовини, комерцијалним уговорима, финансијском пословању;
научно-истраживачким пројектима, издавачким пројектима и слично;
библиотечким јединицама Института;
свим другим подацима које одреди Управни одбор Универзитета и
друге евиденције утврђене Статутом и општим актима Универзитета,
односно Института.
(2) Матичне књиге и евиденције о издатим документима трајно се чувају.
(3) Заштита података из евиденција који су личне и повјерљиве природе врши се на
прописан начин и у складу са Законом о заштити личних података.
Члан 38.
Јавне исправе:
Јавне исправе које издаје Институт су:
(1) увјерење о учешћу у појединим облицима стручног усавршавања
(2) дипломе о завршеним студијама другог и/или трећег циклуса, у складу са одлуком
Сената о организовању комбинованих програма.
XI

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА,
КВАЛИФИКАЦИЈА И ПЕРИОДА СТУДИРАЊА

Члан 39.
Признавање страних високошколских и осталих исправа, квалификација и периода
студирања врши се ускладу са одредбама Закона и Статута Универзитета.

11

XII ЕКВИВАЛЕНЦИЈА РАНИЈЕ СТЕЧЕНИХ ЗВАЊА
Члан 40.
Еквиваленција раније стечених звања врши се у складу са одредбама Закона, Статута
Универзитета и Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку
вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на
Универзитету у Бањој Луци.
XIII ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУТА
Члан 41.
(1) Универзитет, односно Институт се финансира из средстава буџета Републике
Српске, буџета јединица локалне самоуправе, као и из властитих средстава,
донација, поклона, завјештања и других извора, у складу са законом.
(2) Институт може стицати властита средства из:
1) реализације програма научних истраживања;
2) међународних и домаћих пројеката;
3) остваривања стручног образовања и усавршавања;
4) средстава остварених од издавачке и информативне дјелатности;
5) прихода по основу ауторских права и патената;
6) прихода од управљања земљиштем и зградама у његовом/њиховом
власништву;
7) поклона и завјештања;
8) других извора насталих обављањем дјелатности по посебним уговорима.
Члан 42.
(1) Финансијским планом Универзитета и Института исказују се потребна средства
за дјелатност Универзитета, односно Института, а у циљу остваривања основне
дјелатности.
(2) Директор Института одговоран је у дијелу планирања, управљања и коришћења
средстава која припадају Институту и припрема извјештај који се односи на та
средства, а подноси га Вијећу на усвајање.
Члан 43.
Институт има посебан интерни обрачун резултата пословања, у складу са законом и
овим Статутом.
XIV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.
(1) Мандат постојећих органа Института трајаће до времена истека мандата на који
су бирани у складу са законом.
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9ran 45.
Oeaj Craryr cryna Ha cHary AaHoM aofujawa carJracHocru HaAnexurax

opraHa

YnunepeuT sra, a o6jarr,rhe ce sa ne6 crpaHr{rln HHcruryra, o.4HocHo Ynunepsurera.

CJEAHI{K

r nnjeha

Bpoj:22-1474-3/12

aw

W{;tlllLr*V

Cstnacuocut ua Cmautyu't ?Iucututuytua sa leaeutuuKe peryce Yuueepsutaetna y Earuoj Jlyqu
gqru cy:
- Vupaeuu Og6op Yuueepsufreila y Earuoj Jlyqu, ogryKa 6poj: 03/04-3.156-5/13 og
30.I.2013.Ioguue;
- Ceuara Vuueepsuutetaa y Earuoj Jlyr.lu, ognyKa 6poj: 02/04-3.3702-77/12 og
26.12.2012. toguue;
- CeuatuVuueepsuutetaay Eortoj Jlyt4u, ognyKa 6poj:02/04-3.348-48/12 og 20.02.2013.
loguue.
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