
Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Института БиоСенс - истраживачко-развојног института
за информационе технологије биосистема

Покрајинска скупштинска одлука је објављена у "Службеном листу АПВ", бр.
14/2015, 29/2015 и 42/2015.

Члан 1.
Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: Оснивач) оснива Институт БиоСенс-истраживачко-развојни институт за

информационе технологије биосистема (у даљем тексту: Институт), као јавну установу која обавља претежно примењена и развојна
истраживања усмерена ка задовољавању потреба непосредних корисника резултата истраживања и основна истраживања као
основу за примењена и развојна истраживања.

Институт се оснива од постојеће организационе јединице Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, БиоСенс
Центра.

Права и обавезе у име оснивача вршиће Покрајинска влада.
Оснивач даје сагласност да Институт може вршити своју делатност и у саставу Универзитета у Новом Саду.

Члан 2.
Пословно име Института је: "Институт БиоСенс - истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема".

Члан 3.
Седиште Института је у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића бр. 1.

Члан 4. 
Делатност Института је:
СЕКТОР M - СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
M72.1 Истраживање и експериментални развој у природним и техничко-технолошким наукaма
Такође, Институт ће обављати и следеће споредне делатности:
ОБАВЉАЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПРОМЕТА
- Обављање послова спољнотрговинског промета (увоза и извоза роба и услуга)
- Вршење услуга у спољнотрговинском промету.

Члан 5. 
Средства за оснивање и почетак рада Института у износу од 500.000,00 динара обезбеђује оснивач.
Оснивач преноси права коришћења на опреми коју је користио БиоСенс Центар са Факултета техничких наука Универзитета у

Новом Саду на Институт.
О преносу права коришћења из става 2. овог члана, одлучиће Покрајинска влада посебним актом, у складу са законом.
Институт од Факултета техничких наука преузима све пројекте БиоСенс Центра укључујући и финансијска средства која припадају

овим пројектима и финансијска средства са осталих радних налога БиоСенс Центра, у складу са Елаборатом о оправданости
оснивања Института БиоСенс - Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема, као и сва права и
обавезе, предмете у раду, службену документацију и архиву насталу у раду БиоСенс Центра.

Члан 6.
Институт средства за рад обезбеђује из:
1. буџета Аутономне покрајине Војводине;
2. пројектног финансирања;
3. прихода остварених из сопствених делатности;
4. донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;
5. других извора, у складу са законом.

Члан 7.
За своје обавезе у правном промету, Институт одговара целокупном својом имовином.

Члан 8.
Институт престаје с радом у случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада Института спроводи се стечај или ликвидација Института, у зависности од основа престанка рада

Института.
Члан 9.

Органи Института су: директор и Управни одбор.
Стручни орган Института је Научно веће.

Члан 10.
Институтом руководи директор.
Управни одбор именоваће директора у року од 90 дана од дана оснивања Института, на основу јавног конкурса, на четири године,

из реда истраживача у научном звању који су компетентни за научну област којом се Институт бави.
Директора именује Управни одбор на образложен предлог Научног већа и уз претходно прибављену сагласност покрајинског

секретара за послове науке и технолошког развоја.
До избора директора у складу са Законом и Статутом, за в.д. директора именује се др Владимир Црнојевић, као лице овлашћено

за заступање без ограничења.
Члан 11.

Управни одбор Института:
- доноси Статут Института,
- одлучује о пословању Института,
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,
- доноси програм и план рада Института, на предлог директора Института,
- доноси програм дугорочног развоја Института, на предлог Научног већа,
- доноси програм развоја научноистраживачког подмлатка Института, на предлог Научног већа,
- именује и разрешава директора,
- доноси одлуке о статусним променама у складу са законом,
- одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом,
- врши и друге послове, у складу са законом и Статутом.

Члан 12.
Управни одбор има седам чланова, које именује и разрешава Покрајинска влада.
Четири члана Управног одбора чине представници Оснивача, а три члана предлаже Научно веће Института, из реда истраживача

у научном звању запослених у Институту.
Председника Управног одбора именује Покрајинска влада, из реда својих представника.
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Заменика председника Управног одбора именује и разрешава Управни одбор, из реда чланова које предлаже Научно веће
Института.

Мандат чланова Управног одбора је четири године.
О питањима из свог делокруга Управни одбор одлучује већином гласова.

Члан 13.
Општи акти Института су Статут и други акти којима се на општи начин уређују питања битна за његов рад.
Управни одбор донеће опште акте Института, у року од 60 дана од дана оснивања.

Члан 14.
Статут садржи: основне одредбе; пословно име и седиште; правни положај, заступање и представљање; делатност, унутрашњу

организацију и послове који се обављају у Институту; статусне промене; планирање рада и развоја; стицање и распоређивање
прихода и исказивање финансијског резултата пословања; органе Института; права и обавезе запослених у Институту; безбедност и
заштиту запослених на раду; обавештавање запослених; сарадњу са синдикатима; заштиту животне средине; јавност рада и
пословну тајну; овлашћење за иступање у правном промету и одговорност за преузете обавезе; решавање спорова и заштиту
појединачних права; народну одбрану; прелазне и завршне одредбе.

Члан 15.
Институт стиче својство правног лица даном уписа у судски регистар.

Члан 16.
Први управни одбор Института, именује се најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 17.
Председник Управног одбора организоваће неопходне активности на припреми Статута Института, као и других аката неопходних

за његову регистрацију и оснивање, као и обављање других послова значајних за обезбеђивање услова за почетак рада Института.
Члан 18.

Институт ће по испуњавању услова за обављање делатности преузети део запослених који су радили на пројектима БиоСенс
центра при Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".
 


