
На  основу  чл.  55.  Закона  о  Научноистраживачкој  делатности  (СЛ.гласник  РС, 
бр.110/05) и у складу с чл. 42. истог Закона,  Управни одбор Математичког института уз 
сагласност  Министарства  науке  и  заштите  животне  средине (Акт  бр.  ___ од ____ 2006. 
гоидне), доноси

СТАТУТ
МАТЕМАТИЧКОГ ИНСТИТУТА

СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДЕ

Члан 1.

Математички  институт  Српске  академије  наука  и  уметности  (у  даљем  тексту 
"Институт")  је  основан,  као  научни  институт  Уредбом  Извршног  већа  НРС  (Службени 
гласник НРС, бр.23/61). Заједнички оснивачи Института су Извршно веће НР Србије, Српска 
академија наука и уметности и Универзитет у Београду.

Овоме је претходиоМатематички институт којег је основала САНУ 1946. године, као 
свој први институт, тако да се за датум оснивања Института узима 1946. година.

Институт  је,  у  складу  с  Законом  о  научноистраживачкој  делатности  (Службени 
гласник  РС,  бр.  110/05)  и  овим  Статутом  установа која  обавља  научноистраживачку 
делатност.

Институт је организован и ради као научна установа.

Члан 2.

Институт  је  правно  лице  и  ради  под  називом  "Математички  институт  САНУ" 
Београд.

Седиште Института је у Београду у Кнез-Михаиловој улици број 35.
Институт има свој рачун код Управе за јавна плаћања, бр. 840-691660-75. 
Порески идентификациони број Института је 100056973.

Члан 3.

Институт је уписан у Регистар научних установа код Министарства науке и заштите 
животне средине под бројем: 660-02-00217/93-02.

МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ
Кнеза Михаила 35
11001 Београд, п.ф. 367
Република Србија 

Tel. 381-11-630170,
381-11-180591 (Library)
www:mi.sanu.ac.yu
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INSTITUTE SANU

Kneza Mihaila 35
11001 Belgrade, P.O.B. 367

Republic of Serbia

Fax: +381-11-186105
e-mail: mi@mi.sanu.ac.yu



Институт је уписан у Регистар код надлежног Трговинског суда у Београду под бројем: IX Fi 
13206/03.

Члан 4.

Институт има свој печат.
Печат Института је округлог облика пречника 25 мм са текстом исписаним по обиму 

и средином круга. По обиму је исписан текст "Математички институт САНУ", а средином 
круга "Београд".

Институт  има свој  штамбиљ,  правоугаоног  облика,  димензија  6x3  мм са  текстом 
"Математички институт САНУ", Број, датум, 11000 Београд, Кнез Михајлова 35, П.ФАХ 367.

Члан 5.

Статусне промене, назив, седиште, делатност и облик ограничавања Институт може 
променити на основу образложеног предлога директора Института уз сагласност оснивача.

Одлуку о статусној промени Института доноси Управни одбор Института.

II ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 6.

Институт заступа и представља директор без ограничења.

Члан 7.

Директор Института је овлашћен да у име Института:
- закључује  уговоре  на  основу добијеног  овлашћења  када  се  ради  о  средствима 

добијеним из будџета у складу са Законом и врши друге правне радње;
- заступа Институт пред судовима и другим органима;
- представља  Институт  односно  иступа  у  његово  име  у  складу  с  добијеним 

овлашћењима од стране Управног одбора Института и ресорног Министарства.

Члан 8.

У случају одсутности директора замењује га помоћник директора односно лице које 
овласти Управни одбор на предлог директора.

Члан 9.

Директор и друга лица овлашћена за заступање, заступају Институт у оквиру својих 
овлашћења на основу закона, Статута и пуномоћја.



Члан 10.

Управни одбор Института својим решењем може овластити друго лице са правом 
потписа.

III ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА

Члан 11.

Делатност Института је научноистраживачки рад у области математике,  механике, 
рачунарства  и  примењених  математичких  дисциплина,  издавачка  делатност  и  делатност 
услуга у рачунарству и информатици

Шифре делатности:

- Научноистраживачка делатност

73101 - Истраживање  и  експериментални  развој  у  природно-
математичким наукама.

- Услуге у рачунарству и информатици 

72200 Пружање савета и израда компјутерских програма
72300 Обрада података
72400 Изградња база података

- Култура, уметност и информације

22130 - Издавачка делатност: издавање књига, брошура и атласа;
22150 - Остала издавачка делатност

Члан 12.

Задаци Института се састоје у:

- истраживању, проучавању и решавању научним методама свих питања из области 
математике, механике и рачунарства;

- проналажењу могућности и облика примене научних резултата у пракси;
- решавању проблема за потребе науке и привреде;
- организовању свих облика научног и стручног усавршавања, учествовању у  
   организовању и извођењу постдипломске наставе, у складу са законом,
- помоћи у раду са младим талентима.
- научноистраживачком раду на међународним пројектима 
- учешћу на научним скуповима у земљи и иностранству.



Члан 13.

Ради што успешнијег остваривања основне делатности Институт објављује резултате 
научног и стручног рада, прегледе савремених достигнућа из области теорија и примене 
математике,  механике  и  рачунарства  у  сопственим  и  другим  домаћим  и  иностраним 
публикацијама  и  врши  њихову  дистрибуцију  путем  продаје  и  размене  са  другим 
научноистраживачким и наставно-образовним организацијама у земљи и у иностранству.

Библиотека  Математичког  института  послује  као  организациона  јединица  која 
располаже научно-информационом документацијом (монографије, часописи, CD и др.) за све 
области у оквиру делатности за које је Институт регистрован.

Члан 14.

Научноистраживачки  рад  у Институту се  одвија  у одељењима,  на  семинарима  и 
индивидуално,  учешћем у реализацији пројеката  према  Програму рада Института  на  који 
мишљење даје надлежни орган Српске академије наука и уметности.

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.  У  циљу комерцијализације 
резултата научноистраживачког рада, подстицања предузетништва и пословног повезивања, 
Институт  може  бити  оснивач  центара  за  трансфер  технологије,  иновационих  центара, 
пословно-технолошких инкубатора, научно-технолошких паркова и других организација, у 
складу са законом.

Одлуку о оснивању организације, у смислу става 2. овог члана, доноси Управни одбор 
Института.

Члан 15.

Одељења као најшири облик научноистраживачког рада првенствено:
- организују стално  праћење развоја  математике  и  механике  путем  организовања 

научних и стручних предавања и вођења расправа и дискусија;
- у циљу међусобног повезивања и контактирања истраживача и истраживачких група 

организују саопштења  и  критичка  разматрања  најзанимљивијих  резултата  домаћих  и 
страних истраживача;

- предлажу облике сарадње са другим научним институцијама и појединцима у земљи 
и иностранству;

- предлажу планове,  програме  и  организацију  научноистраживачког  рада  у 
Институту;

- разматрају и  анализирају програме  и  планове  наставе  математике,  механике  и 



рачунарства на факултетима и другим наставнообразовним организацијама и о њима дају 
своје мишљење.

Члан 16.

Радом одељења руководи управник одељења кога именује Управни одбор Института 
на предлог Научног већа, на време од 4 године.

Исто лице може бити више пута именовано за управника.

Члан 17.

Семинар као уско стручни организациони облик организованог научноистраживачког 
рада првенствено:

- организује праћење најактуелнијих научних резултата из појединих области;
- критички разматра и оцењује нове резултате појединих истраживања, по правилу 

пре њиховог објављивања; 
- организује истраживања у појединим областима;
- кроз сарадњу са одељењима и на други начин упознаје друге истраживаче са  
 истраживањима и достигнућима у раду семинара.

Члан 18.

Семинар оснива и укида Управни одбор на предлог Научног већа.

Радом семинара  руководи руководилац  семинара  кога  именује  Управни  одбор на 
предлог Научног већа.

Руководилац семинара у договору са управником одговарајућег одељења усклађује и 
координира планове рада и рад семинара са плановима и радом одељења.

Члан 19.

Индивидуални  истраживачки  рад  који  се  одвија  путем  учешћа  на  одговарајућим 
пројектима као и рад мањих научноистраживачких група се приказује преко одговарајућих 
семинара и одељења, годишњих и периодичних извештаја.

Члан 20.

Руководиоце  пројеката,  потпројеката  и  тема  предлаже  Научно  веће  Института,  а 
именује их Управни одбор.



За руководиоца пројекта, потпројекта или теме чији је координатор или реализатор 
Институт као и за управника одељења и руководиоца семинара могу се именовати и спољни 
сарадници, ангажовани до 1/3 преко пуног радног времена.

IV. ОРГАНИ ИНСТИТУТА

(а) Директор

Члан 21.

Институтом руководи директор.
Директор је у радном односу у Институту с пуним радним временом.
Директор не може бити члан Управног одбора Института, али обавезно присуствује 

седницама УО.
Члан 22.

Директора именује Управни одбор Института на образложени предлог Научног већа, 
уз претходно прибављену сагласност ресорног Министра.

Директор  се  именује на  основу  јавног  конкурса,  на  четири  године,  из  реда 
истраживача у научном звању.

Пре истека мандата на који је именован, директор може бити разрешен дужности у 
складу с Законом.

Члан 23.

Поступак за избор и именовање директора спроводи конкурсна комисија коју именује 
Управни одбор.

Члан 24.

За директора може бити именовано лице које поред општих услова потребних за 
заснивање радног односа испуњава и следеће посебне услове:

- да је истакнути научни радник из области делатности Института;
- да има научно звање вишег научног сарадника и више;
- да поседује способности за руковођење научноистраживачком организацијом.

Актом о систематизацији послова у Институту могу се прописати и други посебни 
услови за избор и именовање директора.



Члан 25.

Одлука  о  избору  директора  Института  се  доставља  у  року  од  15  дана  од  дана 
доношења  на  мишљење надлежном  органу  Српске  академије  наука  и  уметности и 
Универзитета у Београду.

Члан 26.

Директор врши нарочито следеће послове:

- руководи пословима Института,
- организује научноистраживачки и други рад Института,
- припрема план и програм рада Института и предузима мере за њихово извршење, 
- заступа и представља Институт,
- стара се о усавршавању кадрова,
-  даје  предлог  Управном  одбору  за  именовање  односно  разрешење  помоћника 
директора,
- предлаже Управном одбору и Научном већу одлуке из њиховог делокруга рада,
- обавештава Управни одбор о пословању Института,
- предузима мере за остваривање сарадње са Српском академијом наука и уметности, 
  факултетима  и  другим  научноистраживачким  организацијама  у  земљи  и 

иностранству,
- стара се о законитости рада Института,
- обавља и друге послове у остваривању права, обавеза и одговорности радника из  
   делокруга  рада  пословодног  органа  утврђене  Законом  и  колективним 

уговором, овим Статутом и другим актима Института,
- најмање једном годишње подноси колективу извештај о раду Института,

Члан 27.

Директор своју функцију пословодног органа врши самостално у складу са Законом, 
Колективним уговором, Статутом и другим актима Института.

б) Управни одбор

Члан 28.

Управни одбор Института именује Влада Србије.

Управни  одбор  има  осам  чланова  од  којих  се  четири  члана  именују на  предлог 
Научног већа Института из реда истраживача у научном звању запослених у Институту са 
пуним радним временом, док четири члана одређује Влада Србије, као своје представнике.



Члан 29.

Мандат председника, заменика председника и чланова Управног одбора траје четири 
године.

Члан 30.

Чланови Управног одбора могу бити разрешени пре истека мандата. Акт о разрешењу 
доноси Влада у складу са законом.

Члан 31.

Управни  одбор  ради  и  одлучује  на  седницама  а  одлуке  доноси  већином  гласова 
укупног броја чланова.

Радом Управног  одбора руководи  председник  кога  именује Влада из  реда  својих 
представника.

Председник има заменика, којег бирају чланови Управног одбора непосредно.

Члан 32.

Управни одбор обавља следеће послове:

- Доноси Статут и одлучује о његовим изменама, уз сагласност ресорног Министра
- управља радом Института и одлучује о пословању;
- утврђује и доноси Програм и план рада сагласно општим и оперативним плановима 

и  програмима  научних  пројеката  које  доносе  руководиоци пројеката, Научно  веће и 
директор Института;

- усклађује програм рада Института са програмима рада Академије и других  
научноистраживачких организација са којима сарађује;
- оснива и укида радна и стручна тела;
- одлучује о организацији стручне службе Института;
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
- одлучује о распоређивању средстава и доноси финансијски план Института;
- именује и разрешава дужности директора Института на предлог Научног већа;
- именује и разрешава руководиоце одељења и семинара на предлог Научног већа
- именује представнике Института у органе и тела других научноистраживачких и 

образованих организација;
-  именује  и  разрешава  дужности  помоћника  директора  Института,  на  предлог 



директора Института;
- одлучује по приговорима радника на одлуке које  доносе директор и друга тела 

Института;
- доноси општа акта Института и стара се о њиховој примени;
- обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и актима Института.

V. НАУЧНО ВЕЋЕ

Члан 33.

У  Институту се  образује  Научно  веће  као  стручни  орган  Института  у складу са 
Законом.

Научно веће је изборно тело и бира се на четири године.
Научно веће има 16 чланова од којих 3 именује Српска академија наука и уметности, 

седам се бира из  реда запослених  са пуним радним временом у Институту,  пет из  реда 
спољних сарадника а директор Института је по службеној дужности члан Научног већа.

Члан 34.

Чланови  Научног  већа  се  бирају  из  реда  истраживача  у  научном  звању  или 
одговарајућем универзитетском звању.

Бирачко  тело  чине  сарадници  Института  у  научном  или  одговарајућем 
универзитетском звању,  као и спољни сарадници, у научном или универзитетском звању, 
који су ангажовани на пројектима које реализује Институт и који имају склопљен уговор о 
раду или ангажовању са Институтом.

Управни  одбор  Института  покреће  поступак  за  избор  чланова  Научног  већа  и 
одређује  изборну комисију коју спроводи  изборе.  Детаљан  поступак  спровођења  избора 
прописује се посебном одлуком Управног одбора.

Члан 35.

Радом Научног већа руководи председник кога именују чланови Научног већа из своје 
средине.

Научно веће ради у седницама а одлуке доноси већином гласова свих чланова већа, 
осим ако законом није другачије прописано.

Члан 36.



Научно веће нарочито:
- Предлаже Програм научноистраживачког рада Института, у складу са Стратегијом научног 

и 
технолошког развоја РС;
- Разматра и припрема предлоге научних програма и пројеката и оцењује резултате научног 
рада на програмима и пројектима;
- Анализира и усваја извештаје о реализацији програма и пројеката;
- Стара се о развоју и унапређењу научноистраживачког рада као основне делатности 
 Института;
- Предлаже именовање односно разрешење својих чланова у Управном одбору;
- Даје предлог за избор директора Управном одбору Института;
- Предлаже организовање научних скупова и других облика научних комуникација у земљи и 
иностранству;
- Утврђује план учешћа истраживача на научним скуповима у земљи и иностранству према 
предлозима савета пројеката;
- Предлаже облике сарадње са сродним организацијама;
- Даје  сагласност  истраживачима  за  пут  и  боравак  на  научном усавршавању у земљи и 
иностранству, по прибављеном мишљењу руководиоца (пот)пројекта;
- Доноси план издавачке делатности;
- Именује главног и одговорног уредника и чланове редакционих одбора часописа и одређује 
рецензенте посебних издања;
- Предлаже руководиоце одељења и семинара;
- Одлучује о стицању истраживачких и стручних звања у Институту;
- Утврђује предлоге за стицање научних звања;
- Предлаже избор кандидата на послове за које се тражи научно истраживачко звање или 

стручно звање;
- Предлаже Управном одбору набавку крупније научне опреме;
- Сваке године; оцењује рад истраживача-сарадника и истраживача-приправника, на основу 
извештаја ментора.
- Обавља и друге послове у функцији основне делатности Института.

Члан 37.

Научна, истраживачка и стручна звања у Институту се стичу у поступку прописаном 
Законом о научноистраживачкој делатности.

Научно веће може пренети неке послове из делокруга свога рада на Научно веће у 
ужем саставу које чине по  три представника из реда спољних сарадника и запослених на 
неодређено време (прва три према броју добијених гласова на изборима), три делегата САНУ 
и директор Института (укупно 10 чланова).

Истраживачу који је изабран у звање научног саветника а у последњем  пројектном 
периоду има изузетне резултате научног рада, Управни одбор може, на предлог Научног 
већа, продужити радни однос до навршених 67. година живота.



VI СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 38.

Правно-административни, рачуноводствено-финансијски и други послови потребни 
за обављање основне делатности Института обављају се у стручној служби Института.

Административни  и  рачуноводствено-финансијски  послови  који  се  обављају  у 
Институту су организационо прилагођени успешном обављању научноистраживачког рада.

Стручном службом Института руководи помоћник директора Института.

Члан 39.

Материјално-финансијски  послови  Института  се  организују  и  воде  у  складу  са 
одредбама законских прописа из одговарајућих области и општим актима Института којим 
се ближе регулише ова материја.

VII СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 40.

Институт самостално стиче и расподељује материјално-финансијска средства за свој 
рад и самостално одговара за своје обавезе.

Институт  ступа  у  правни  промет  с  трећим  лицима  и  ствара  обавезе  до  износа 
средстава којима располаже.

За обавезе Математичког института које превазилазе његова финансијска средства, 
Академија не преузима солидарну или субсидијарну одговорност.

Члан 41.

Институт стиче приход:
- из буџета,
- продајом услуга на тржишту,
- из других извора.

Члан 42.



Средства Института чине:

- пословна средства (основна и обртна средства)
- средства резерви
- могу се формирати и други фондови по одлуци органа управљања.

Члан 43.

Пословна  средства  и  средства  резерви  Институт  користи  и  са  њима располаже  у 
складу са правима, обавезама и одговорношћу утврђеним Законом.

Члан 44.

Основна средства Института служе за обављање делатности Института и она се могу 
давати на привремено коришћење другим лицима под законом прописаним условима, а по 
одлуци Управног одбора.

Члан 45.

Институт  може  удруживати  средства  са  другим  радним  организацијама  ради 
заједничког пословања.

О удруживању  средстава  са  другим  радним  организацијама  одлучује  директор 
Института.

Услови под којима се средства удружују утврђују се Уговором о пословно-техничкој 
сарадњи.

Члан 46.

Институт може ангажовати вишак новчаних средстава код банака, предузећа и других 
правних лица, и то:

а) давањем кредита
б) краткорочном орочавању
в) куповином деоница
д) куповином обвезница, благајничких записа и других хартија од вредности

Одлуку о давању на орочавање и краткорочни кредит  склапа и орочава директор 
Института, а за узимање кредита-задужење доноси Управни одбор на предлог директора, а 
услови под којима се кредити дају и узимају, ближе се утврђују уговором о кредиту.



Одлуке о куповини хартија од вредности и другим инвестицијама доноси Управни 
одбор на предлог директора.

Члан 47.

Средства  Института  се  распоређују  Финансијским  планом  Института  за  текућу 
годину.

Наредбодавац за извршење Финансијског плана је директор Института.

ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 48.

У интересу безбедности и успешног пословања Института поједини списи и подаци у 
Институту представљају пословну тајну и они се могу саопштавати трећим лицима само на 
начин  и  под  условима  прописаним  законом,  овим  Статутом  и  другим  општим  актима 
Института.

Члан 49.

Списе и податке који представљају пословну тајну трећим лицима може саопштавати 
директор Института и лице које он овласти.

Члан 50.

Приликом саопштавања података који се сматрају пословном тајном на седницама 
органа управљања потребних за рад тога органа, лице које саопштава је дужно да упозори 
присутне да се подаци сматрају пословном тајном, а присутни су дужни да податке чувају 
као пословну тајну.

Члан 51.

Коришћење списа и података који се сматрају пословном тајном дозвољено је само 
раднику Института у службеним просторијама ако су му они потребни за обављање послова 
и задатака његовог радног места.

Члан 52.

Списи и подаци који представљају пословну тајну чувају се одвојено од других списа 



Института на зато одређеним и довољно обезбеђеним местима.

Члан 53.

У Институту се примењују општи акти Српске академије наука и уметности који 
регулишу начин општења са страним лицима и самозаштиту.

 VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.

Права, обавезе и одговорност  запослених у Институту по основу рада као што су 
заснивање радног односа, радно време, одмори и одсуства, зараде и накнаде, распоређивање, 
решавање стамбених питања, дисциплинска и материјална одговорност регулишу се општим 
актима Института у складу са законом, колективним уговором и уговором о раду.

Члан 55.

У случају да је директор разрешен пре истека мандата, а на јавном конкурсу није 
именован нови, до избора директора послове руковођења и управљања у Институту обавља 
вршилац дужности директора којег именује Управни одбор, уз сагласност Министра.

Члан 56.

Општи и појединачни акти Института морају бити у сагласности са овим Статутом.

Општи акти Института ускладиће се са овим Статутом у року од три месеца од дана 
ступања на снагу Статута.

Члан 57.

Овај Статут ступа на снагу када на њега да сагласност ресорно Министарство.

Члан 58.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да се примењује Статут број 155/03 из 2003. 
године.

Председник Управног одбора Института



             проф. др Милан Божић

Статут је усвојен на III седници Управног одбора одржаној 04. септембра 2006. године

Председник Управног одбора Института

            проф.др Милан Божић

МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ
Број: 195/1
28. август 2006

УПРАВНОМ ОДБОРУ МАТЕМАТИЧКОГ ИНСТИТУТА САНУ

Предлог за допуну Статута
МИ САНУ

Код задатака Научног већа члан 36. (додати):



Сваке године;  оцењује рад истраживача-сарадника и истраживача-приправника,  на 
основу извештаја ментора.

Члан 37. додати став 2:

Истраживач који је изабран у звање научног саветника а у последњем пројектном 
периоду има изузетне резултате научног рада, Управни одбор може, на предлог Научног 
већа, продужити радни однос до навршених 67. година живота.


