
ZA II'IEDNARODNO SODEI.OVANJE IN RAZVOJ
FOR INTERNATIONAT COOPERATION AND DEVEI.OPMENT

Na podlagi 30. dlena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, St. 12191, 4511994 Odl.US: U-l-104/92,

8196, 3612000-ZPDZC, 12712006-ZJZP) je Svet Centra na seji dne 28. 9. 2010 sprejel

(ustanovitelja Republika Slovenija, Gregordideva 20, Ljubljana in SID - Slovenska izvozna in

razvqna banka, d.d., Ljubljana sta skladno s 46. dlenom Zakona o zavodih soglasje podala

18. 10.2011 oziroma 30. 11.201 1)

STATUT

CENTRA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ
(cMSR)

Clf,iR, Kordelievo ploiiod l, p.p.2597, Sl-1109 Liubliono, Slovenilo
tel: +386 1/56 81 372, +386 1/56 81 396; fox: +386 i /56 8l 585

www.crnor.d, Inlo@crnrr.ri
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I. SPLOSNE DOLOCBE

1 . 6len

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu CMSR) je v skiadu z

zakonom, ki ureja zavode, organiziran kot zavod s pravico javnosti za opravljanje znanstveno

raziskovalne deiavnosti.

2. dlen

Ustanoviteljici CMSR sta:

Republika Slovenija, Gregordideva 20, Ljubljana in SID - Slovenska izvozna in razvojna
banka, d.d., Ljubljana.

3. dlen

CMSR je pravna oseba s pravicami, _pbveznostmi in odgovornostmi dolo6enimi z Zakonom o

zavodih, Pogodbo o preoblikovanju Centra za mednarocjno sodelovanje in razvoj, Statutom

CMSR in drugimi splo5nimi akti CMSR.

4. dlen

Delovna razmerja v CMSR se ureja.lo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter Kolektivno pcgodbo za
raziskova lno deiavnost.

II. IME IN SEDEZ

5.6len

lme zavoda s pravico javnosti je Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Ljubljana.

angleSkern jeziku Centre for International Cooperation and DevelLrpment, Ljubljana.

Ski'ajsana oznaka inrena je CMSR, Ljubljana.

Sestavni del imena CMSR je tudi znak.

SedeZ CMSR je v Ljubljani. Poslovni naslov je Kardeljeva plo5dad 1.
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1II. DEJAVNOST

b- clen

CMSR. opravlja temeljne rn aplikativne raziskovalne, svetovalne, informativne,

dokumentacijske, promocijske. izobraZevalne, publicistidne in posrecini5ke dejavnostr na

podroejih, pomembnih za mednarodno sodelovanje in razvol'.

- gospodarski, pravni in druZbeno-politi6ni sistem in razvoj posameznih drzav ier njihovo

bilateralno sodelovanje s Slovenijo,
gospodarski, pravni in dru2beno-politi6ni sistem in razvoj Slovenije,

mednarodna trgovina,
gospodarski razvoj in mednarodni gospodarski odnosi,
gospodarsko pravo Slovenije, drugih drzav in mednarodno gospodarsko pravo,

internacionalizacija sveiovnega gospodarstva in tuje nalo2be,

institucionaini okvif mednarodnih ekonomskih odnosov in mednarodne organizacije,

mecjnarodni finan6ni in monetarni iistem, razvojno financiran;e,

vpliv tehnolo5kega razvoja in transfera tehnologij na gospodarski razvoj,
mednarodni informacijskr sistemi.

7. dlen

Dejavnost CMSR je:

lzdajan;e knJig DE122.13; lzdajanje revij in periodike

Posredni5tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

Drugo finandno posredniStvo

Dajanje lastnih nepremi-nin v najem

Obdelava podatkov

OmreZne podatkovne storitve

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podrodju druZboslovja

Pravno svetovanje

Radunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davdno svetovanje
Raziskovanje trga in javnega mnenja

PodjetniSko in poslovno svetovanje

OglaSevanje

Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Drugo izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.

Deiavnost kniiZnic

DE|22.11

Gt51.19

Jt65.2

K170.20

K172.30

K172.40

K173.201

K174.11

K74.12
K174.13

Kt74.14

K74.40
K74.871
K174.873

M180.422

o192.511



Poleg dejavnosti iz prejsnjega oostavka CMSR opravlja tudi dejavnosti v zvezi z izvajaryem
zakona, ki ureja mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije in druge dejavnosti,
ki so potrebne za opravljanje registriranih dejavnosti, skladno s predpisi, ki urejajo javne

finance.

8.6len

O spremembah dejavnosti odloda Sveta Centra v soglasju z ustanoviteljicama.

IV.ORGANI

9. dlen

Organi CMSR so:

1 . Svet Centra

2. Svet raziskovalcev

3. Direktor

4. Kolegij direktorja

1. Svet Centra

10. dlen

Svet Centra je organ upravijanja CMSR.
Svet Cerrtra rnra 6 dlanov, in sicer:

. 4 predstavnike ustanoviteljic (vsaka po 2),

. 1 predstavnik delavcev CMSR,

. 'l predstavnik zainteresirane javnosti.

Marrdat dlanov Svete Centra traja Stiri leta z moznostjo ponovilega imenovanja. l,4andat
za6ne tedi z dnem, ki ga dolodi organ, pristcljen za imenovanje 6lana Sveta Centra. ee
pristojni organ ne dolodi dneva zadetka mandata. se steie, da se manciat zadne z dnem
tmenovanla.
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'1 '1 . dlen

Ustanoviteljici imenujeta svoje predstavnike v Svet Centra v skladu in na nadin, doloben s
svojirni internimi akti.

Predstavnike upoi'abnikov oziroma zainteresirane javnosti (priznane strokovnjake s pcdroaia

dejavnosti, ki jo opravlja CMSR) v Svet Centra imenujejo njihove organizacije.

Predstavnika delavcev CMSR v Svet Centra imenuje Svet raziskovalce'r CMSR.
Direktor ne more biti imenovan.

Svet Centra je konstituiran, de je imenovana ved kot polovica njegovih 6lanov. Sejo Sveta
Centa sklide direktor CMSR, de Svet Centra nima izvoljenega precisednika in namestnika
predsednika.

12. dlen

Svet Centra ima predsednika in -njegovega namestnika. Predsednik se izvoli izmed
predstavnikov ustanoviteljic.

13. dlen

Svet Centra ima naslednje pristojnosti:

1. sprejema statut CMSR,

2. imenuje in razre5uje direktorja,

3. na predlog direktorja sprejema letni program dela CMSR s finandnim nadrtom in spremlja
njegovo uresni6evanje,

4. predlaga spremembo vsebine in obsega leinega programa dela CMSR in finaninega
naCrta,

5. sprejema letno porodilo,

6. spremlja izpolnjevanje finan6nih obveznosti Ltstanoviteljic v okviru letnih programov.

7. v soglasju z usta noviteijicama odloda o spremembah dejavnosti CMSR,

8. ustanoviteljicama predlaga statusne spremembe CMSR,

9. opravlja druge naloge, naloZene z zakonon, Pogodbo o preoblikovanju Centra za

nlednarodno sodelovanje in razvoj in Statutom CMSR.

14. dlen

Svet Centra se sestane najmanj enkratno letno.
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Svet Centra veljavno sklepa, 6e je na seji prisotna vedina vseh dlanov.

Svet Centra veljavno sprejema odloditve z vedino glasov vseh dlanov, razen v primerih,

enakega Stevila glasov. V primeru enakega Stevila glasov je odlo6ilen glas predsednika
Sveta Centra. Vsak 6lan Sveta Centra ima en olas.

15. 6len

Podrobneje delo Sveta Centra ureja Poslovnik o delu Sveta Centra, ki ga sprejme Svet
Centra.

2. Direktor CMSR

16. dlen

Direktor je poslovodni organ CMSR. lmenuje in razre6uje ga Svet Centra.

Mandat direktorja je Stiri teta in za6iie tedi z dnem zadetka dela. Po preteku mandatne dobe
je lahko ponovno imenovan.

Do imenovanja oziroma zadetka dela direktorja CMSR zastopa in predstavlja vr5ilec
dolZnosti direktorja. Maksimalno trajanje mandata vr5ilca dolZnosti direktorja je dolodeno z
zaKonom.

17. dlen

Direktor ima naslednje pristojnosti, pravice, dolZnosti in cdgovornosti:

1. organizira in vodi poslovanje CMSR,
2. predstavija in neomejeno zastopa CMSR,
3. organizira in koordinira sodelovanje z drugimj organizacijami doma in v tujini,
4. samostojno sklepa pogodbe o VKlju6evanju v mednarodne raziskovalne, strokovne In

druge projekte z mednarodnimi raziskovalnimi in drugimi domadimi in tujirni organizacijami
ter 0 tem obveSda Svet Centra.

5- je odgovoren za zakonitost in rezultate poslovanja ter strokovnost dela CMSR,
6. sprejema interne splo5ne akte CMSR, med druqim akt o notranji orgarrizaciji in

sistemizaciji Celovnih mest,
7. odloda o pravicah in obveznostih zaposlenih,
8. skrbi za obve5danje delavcev o vseh pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz delovnega

razmetla,
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f. imenuje izmed dlanov Sveta raziskovalcev svojega namestnika in dolodi obseg in trajanje

oooblastil.

10. pripravi predlog letnega programa dela, finandni nadrt in letno porodilo,

11. predlaga odlo6itve o investicijski politiki CMSR,

12. sklicuje sestanke kolegija CMSR.

13. uresni6uje sklepe Sveta Centra,

14. daje !"nnenje k vsebinskim spremembam dejavnosti CMSR,
15. skrbi za ugled CMSR in za obve5danje javnosti o delu CMSR,

16, odloda o prodaji, nakupu in oddajt osnovnih sredstev CMSR v skladu s predpisi.

18. clen

Za imenovanje mora direktor izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj univerzitetna izob'azba druZboslovne smeri.
- izku5nje na podroiju dejavnosti, ki jih opravlja CMSR,
- aktlvno znanje angleSkega jezika,

- najmanj 3 leta vodstvenih izkusenj.

3. Svet raziskovalcev

t L dlen

Svet raziskovalcev je strokovni organ (strokovni svet), ki ga sestavljajo vsi raziskovalci
CMSR.

Clani Sveta raziskovalcev izvolijo iz svojih vrst predsednika Sveta raziskovalcev na preatog

najmanj ene tretjine dianov Sveta raziskovalcev.

Predsednik Sveta raziskovalcev sklicuje sestanke Sveta rsziskovalcev in doloda dnevni red
po lastni presoji ali na predlog najrnanj ene tretjrne dlanov Sveta raziskovalcev.

Svet raziskovalcev lahko v svoje delo vkljudi tudi zunanje strokovnjake s podrodja dejavnosti
CMSR, de predhodno pridobi soglasje direktorja.

Mandat dlanov Sveta raziskovalcev je neomejen, mandat predsednika Sveta raziskovalcev
n2 tr^i2 {liri laf2
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20.6len

Svet raziskovalcev ima v skladu s 43. in 44.6lenom Zakona o zavodih naslednje pristojnosti:

1 . doloda strokovne podlage za programe dela in razvoja CMSR,

2. obravnava vsebinske spremembe letnih programov,

3. daje Svetu Centra in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za

razvoj dejavnosti,

4. obravnava kadrovsko politiko CMSR,

5. obravnava in predlaga dopolnilno izobra2evanje delavcev CMSR,

6. presoja kvaliteto dela raziskovalcev CMSR in spremlja njihovo strokovno in Studijsko

izpopolnjevanje,

7. daje mnerrje k vsebinskim spremembam dejavnosti CMSR,

8. predlaga direktorju imenovanje vodij stalnih raziskovalnih projektov ClvlSR,

f. imenuje piedstavnike CMSR v Svet Centra.

Svet raziskovalcev sprejema svoje odlo6itve z navadno vedino glasov prisotnih dlanov.

4. Kolegij direktorja

21 . tlen

Direktor CMSR ima lahko kolegii, ki je njegov posvetcvalni organ ter ima naslednje
pristojnosti:

1. daje direktorju mnenja in predloge gleCe organrzacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti
V CMSR,

2. obravnava strokovne podlage za programe dela in razvoja CMSR,

3. obravnava in predlaga vsebinske spremembe dejavnosti CMSR,

4. predlaga direktorju sprejem internih aktov CMSR,

5. obravnava predlcA letnega porodila in predlog finandnega na6rta,

6. predlaga direktorju nadin uporabe prese2ka prihodkov nad odhodki,
7. obtavnava prodajo, nakup in oddajo osnovnih sredstev CMSR,

8. obravnava plana letnih dopustov in letnega razporeda delovnega dasa.

Ciane kolegija imenuje direktor. S sklepom o imenovanju direktor dolodi trajanje dlanstva,
nadin dela in drugo, kar je potrebno za izvajanje pristojncsti kolegija.

-7 -



V. ODGOVORNOST ZA POSLOVANJE CMSR

22. blen

CMSR odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu z vsemi svojimi sredstvi 'r skladu z

zakonom in akti CMSR.

Odnose med ustanoviteljicama in CMSR ureja Pogodba o preoblikovanju Centra za

mednarodno sodelovan.ye in razvoj.

VI.SPLOSNIAKTI

23.6len

CMSR ima Pogodbo o preoblikovanju Cenlra za mednarodno sodelovanje in razvoj, statut in

druge splo5ne akte, s katerimi se v skladu z Zakonom o zavodih urejalo vpra6anja,
pomembna za delo in poslovanje CMER.

vil. SREDSTVA ZA DELO

24. 6len

CMSR pridobiva sredstva za delo:
o iz sredstev ustanoviteljic,
. s pladili za opravljanje domadih in tujih raziskovalnih nalog,
. s prodajc stcritev,
. s finandnim posredni5tvom,
. s prodajo publikacij,

. iz najemnin in

. drugih doma6ih in tujih virov.

PreseZek orihodkov nad odhodki sme

dejavnosti v skladu z Zakonom o zavodih.

zb. clen

CMSR uporabiti za opravljanje in razvoj svoie
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PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

26.6len

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut CMSR z Cne 19. julij 2007.

27 . tlen

Statut sprejme Svet Centra in zadne veljati naslednji dan po sprejemu in pridobitr,! soglasja

obeh ustanoviteljev.

vilt.

mag. Sibil Svilan
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