Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 46/07), članka 54. Zakona o
ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97 i 47/99) te članka 20. Statuta Instituta za
medicinska istraživanja i medicinu rada, Upravno vijeće Instituta dana 14.07.2009. godine
donijelo je pročišćeni tekst Statuta.
Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut koji je donijelo Upravno vijeće Instituta
dana 15.lipnja 2005. godine, a koji je stupio na snagu dana 02.12.2005., izmjene Statuta
Instituta koje je donijelo Upravno vijeće Instituta dana 18. ožujka 2008. godine, a koje su
stupile na snagu dana 16.04.2008. godine i izmjene Statuta Instituta koje je donijelo
Upravno vijeće Instituta dana 12. ožujka 2009. godine, a koje su stupile na snagu dana
24.06.2009. godine.

STATUT
(pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom ureñuje se:
- status, djelatnost, naziv, sjedište, znak i pečat Instituta
- unutrašnje ustrojstvo, upravljanje i zastupanje Instituta
- sastav, izbor i trajanje mandata te djelokrug, ovlasti i način donošenja odluka Upravnog
vijeća
- izbor i trajanje mandata te djelokrug i ovlasti ravnatelja Instituta
- sastav, djelokrug, ovlasti i način donošenja odluka Znanstvenog vijeća Instituta
- sustav znanstvenika, suradnika, stručnih osoba i ostalih zaposlenika, izbor u
znanstvena, suradnička i stručna zvanja, te izbor na znanstvena, suradnička, stručna i
ostala radna mjesta
- javnost rada Instituta
- financiranje rada Instituta,
- imovina Instituta, dobit Instituta i odgovornost Instituta
- poslovna tajna Instituta
- statusne promjene
- udruživanje s drugim fizičkim i pravnim osobama
- osnivanje podružnice Instituta
- prestanak djelovanja Instituta kao znanstvene organizacije.
II. STATUS, DJELATNOST, NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK I PEČAT
Članak 2.
Institut je osnovan odlukom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (sada
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti) 27. prosinca 1947.
Stupanjem na snagu Zakona o ustanovama Institut kao znanstvenoistraživačka
organizacija postao je javna ustanova nad kojom je Republika Hrvatska stekla osnivačka
prava, a stupanjem na snagu Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti Institut je
nastavio s radom kao javni znanstvenoistraživački institut.
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada kao javni znanstveni institut u
vlasništvu Republike Hrvatske, u okviru svoje registrirane djelatnosti ostvaruje znanstvene
programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Institut je upisan u Upisnik znanstvenih organizacija, koje vodi nadležno Ministarstvo,
te u sudski registar ustanova.
Članak 3.
Institut obavlja znanstvenu i visokostručnu djelatnost.
Institut posluje samostalno, a svoju djelatnost obavlja sukladno odredbama Zakona,
ovog Statuta i općih akata Instituta.
Institut svoju osnovnu djelatnost obavlja realizacijom programa trajne istraživačke
djelatnosti, ugovorenih znanstvenih projekata te kolaborativnih znanstvenih programa.
Institut uz osnovnu znanstvenu djelatnost obavlja i nastavnu, izdavačku i druge
djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti.
Institut u obavljanju svoje djelatnosti može surañivati s drugim srodnim organizacijama,
može organizirati znanstvene skupove, kongrese i sl.
Institut kao znanstvena organizacija surañuje s visokim učilištima u znanstvenom radu i
izvoñenju studijskih programa u skladu sa znanstvenim programom Instituta i studijskim
programom visokih učilišta.
Suradnja iz prethodnog stavka detaljnije se ureñuje ugovorom izmeñu visokog učilišta i
Instituta.
Članak 4.
Znanstvena djelatnost Instituta obuhvaća:
- Istraživanja učinaka odabranih kemijskih, fizikalnih i bioloških agensa na fiziološke,
patološke, morfološke i biokemijske značajke organizma, organa, stanica i molekula;
- Istraživanja onečišćenja radnog i životnog okoliša odabranim kemijskim, fizikalnim i
biološkim agensima, praćenja i procjenjivanja izloženosti ljudi i zdravstvenih rizika;
- Istraživanja profesionalnih bolesti i psihofizičkih stanja, te bolesti u vezi s radom i
radnim procesom, kao i njihovim učincima na radnu sposobnost ljudi, te
epidemiologiju kroničnih i degenerativnih bolesti;
- Razvijanje i primjenjivanje matematičko-statističkih modela;
- Razvijanje i primjenjivanje metoda molekularnog modeliranja;
- Sudjelovanje u visokom obrazovanju.
Visokostručna djelatnost Instituta obuhvaća:
- Sudjelovanje u programima zdravstvene zaštite ljudi i programima zaštite životnog i
radnog okoliša,
- Provoñenje specifičnih laboratorijskih i terenskih mjerenja i nadziranja kemijskih,
fizikalnih i bioloških agensa u radnom i životnom okolišu;
- Provoñenje toksikoloških testiranja i ekspertiza za aktivne supstancije i njihove
formulacije, koje se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze;
- Stručni poslovi zaštite okoliša;
- Stručni poslovi zaštite od ionizirajućih zračenja;
- Stručni poslovi zaštite od neionizirajućih zračenja;
- Toksikološka ocjena otrova;
- Poslovi vještačenja iz područja registrirane znanstvenoistraživačke i visokostručne
djelatnosti Instituta,
- Izrada studije o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš (strateška studija);
- Izrada studije o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i studiju prihvatljivosti
planiranog zahvata za prirodu;
- Gospodarenje lovištem i divljači;

-

Tehničko ispitivanje i analiza – mjerenja u vezi sa čistoćom vode, zraka i tla; analize
mogućeg onečišćavanja otpadnih voda;
Monitoring za utvrñivanje utjecaja na biološku raznolikost, okoliš i zdravlje ljudi;
Poslovi iz područja nuklearne sigurnosti;
Djelatnost nakladnika;
Distribucija tiska;
Djelatnost javnog priopćavanja;
Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela.“

Članak 5.
Institut svoju djelatnost može mijenjati.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz prethodno mišljenje
Znanstvenog vijeća Instituta i suglasnost osnivača.
Članak 6.
Ovaj Institut obavlja svoju djelatnost pod nazivom:
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA.
Skraćeni naziv Instituta glasi: IMI.
Članak 7.
Sjedište Instituta je: Zagreb, Ksaverska cesta 2.
Članak 8.
Naziv Instituta ispisan je na ploči koja je istaknuta na zgradi Instituta.
Naziv Instituta štiti se na način na koji je, prema zakonskim propisima zaštićen naziv
trgovačkog društva.
O promjeni naziva i sjedišta Instituta odlučuje osnivač.
Svaka promjena naziva i sjedišta upisuje se u Upisnik znanstvenih organizacija.
Članak 9.
Institut ima pečat s nazivom i sjedištem Instituta, promjera 38 mm, koji se koristi za
javne isprave.
Naručivanje, upotreba i zamjenjivanje pečata obavlja se na način propisan zakonom.
Za svakodnevno poslovanje Institut ima pečat promjera 30 mm koji sadrži puni naziv
Instituta i podatke o sjedištu.
Institut ima žig četvrtastog oblika 40 mm x 15 mm koji sadrži puni naziv Instituta i
podatke o sjedištu.
O broju, pravilnoj upotrebi, čuvanju i uništavanju žiga i pečata odlučuje ravnatelj
Instituta.
Članak 10.
Institut ima zaštitni znak.
Zaštitni znak je:

III. UNUTRAŠNJE USTROJSTVO, UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE INSTITUTA
Članak 11.
Na unutrašnji ustroj i upravljanje Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o
ustanovama ako posebnim Zakonom pojedino pitanje nije drugačije odreñeno.
Članak 12.
Unutrašnji ustroj Instituta čine:
1. znanstveni i stručni ustrojstveni oblici
2. prateće službe Instituta
Članak 13.
Znanstveni i stručni ustrojstveni oblici organiziranja predstavljaju temelj za
organiziranje znanstvene i stručne djelatnosti, odnosno za organiziranje i izvoñenje
znanstvenog i visokostručnog rada u Institutu.
Institut organizira svoju znanstvenu djelatnost kroz znanstvene projekte prihvaćene od
strane nadležnog ministarstva, kao i kroz znanstvene projekte ugovorene s drugim pravnim
i fizičkim osobama.
Svaki od postojećih znanstvenih i stručnih ustrojstvenih oblika u Institutu, kao i sami
znanstvenici imaju mogućnost, pravo i obvezu prijavljivanja na natječaje za financiranje
znanstvenih projekata i kolaborativnih programa, organiziranje znanstvenih i stručnih
skupova te objavljivanja rezultata istraživanja kad je to u interesu Instituta ili proizlazi iz
ugovornih obveza.
Unutrašnji ustroj Instituta ureñuje se posebnim općim aktom Instituta.
Članak 14.
Prateće službe Instituta obavljaju opće, pravne, kadrovske, financijskoračunovodstvene, administrativne, tehničke, pomoćne i druge poslove za potrebe Instituta.
Članak 15.
Institut ima:
- Upravno vijeće
- ravnatelja
- Znanstveno vijeće
U Institutu se mogu osnovati i druga tijela, ako za njihovo osnivanje postoji potreba
utvrñena posebnim aktom Instituta.
Članak 16.
Institut predstavlja i zastupa ravnatelj Instituta.
IV. UPRAVNO VIJEĆE
Članak 17.
Upravno vijeće Instituta ima pet članova s jednakim pravom glasa.
Osnivač imenuje tri člana Upravnog vijeća.
Jednog člana Upravnog vijeća bira Znanstveno vijeće Instituta.
Jednog člana Upravnog vijeća, kao predstavnika radnika, imenuje radničko vijeće
Instituta neposrednim i tajnim glasovanjem.

Ukoliko radničko vijeće iz stavka 4. ovog članka nije utemeljeno, jednog člana
Upravnog vijeća imenuju i opozivaju radnici Instituta neposrednim i tajnim glasovanjem,
na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća izmeñu sebe.
Mandat članova Upravnog vijeća traje 2 godine.
Članak 18.
Član Upravnog vijeća može odlukom osnivača ili Znanstvenog vijeća Instituta biti
razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan u slučaju ako:
- sam zatraži razrješenje,
- ne ispunjava svoje dužnosti,
- izgubi sposobnost obnašanja dužnosti
- svojim ponašanjem povrijedi ugled svoje dužnosti.
Postupak za utvrñivanje postojanja uvjeta za razrješenje člana može pokrenuti svaki
član Upravnog vijeća, ravnatelj Instituta i Znanstveno vijeće Instituta podnošenjem
pismenog zahtjeva Upravnom vijeću.
Nakon primitka zahtjeva za razrješenje člana, utvrñivanja osnovanosti zahtjeva, te
prethodnog mišljenja osnivača ili Znanstvenog vijeća, Upravno vijeće donosi odluku
kojom se osnivaču ili Znanstvenom vijeću predlaže razrješenje člana Upravnog vijeća ili
odbija zahtjev za razrješenjem.
Članak 19.
Upravno vijeće vodi financijsku i poslovnu politiku Instituta.
Upravno vijeće odlučuje o raspolaganju imovinom Instituta.
Upravno vijeće odlučuje o svim pitanjima koja ovim Statutom nisu stavljena u
nadležnost drugih tijela Instituta.
Članak 20.
Upravno vijeće ovlašteno je donijeti:
- Statut Instituta
- Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Instituta
- Pravilnik o ustrojstvu i nazivima radnih mjesta u Institutu
- Pravilnik o plaćama i drugim naknadama u Institutu
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća
- Program rada i razvoja Instituta
- Proračun Instituta na prijedlog Znanstvenog vijeća i uz suglasnost ministra
- Financijski plan Instituta
- Odluke o osnivanju podružnice ili drugog ustrojstvenog oblika Instituta (uz prethodno
mišljenje Znanstvenog vijeća Instituta i suglasnost osnivača)
- Odluku o stjecanju dionica ili udjela u već osnovanim trgovačkim društvima (uz
prethodnu suglasnost osnivača).
Upravno vijeće uz naprijed navedeno ima i sljedeće ovlasti:
- pokreće i provodi postupak izbora ravnatelja Instituta
- nadzire realizaciju programa rada Instituta
- predlaže osnivaču promjene u vezi s djelatnostima Instituta
- utvrñuje provedbu financijskog plana Instituta
- odlučuje o godišnjem obračunu Instituta
- odlučuje o raspodjeli dobiti Instituta
- odlučuje u postupcima iz radnih odnosa kao tijelo drugog stupnja

-

u pojedinim pitanjima od značaja za Institut predlaže i daje svoja mišljanja osnivaču,
ravnatelju i Znanstvenom vijeću
obavlja druge poslove koji nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona, ovog Statuta i
općih akata temeljenih na ovom Statutu.
Članak 21.
Upravno vijeće raspravlja i donosi odluke na sjednicama.
Sjednice saziva predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 22.
Poslovnikom o radu Upravnog vijeća mogu se pobliže urediti pitanja koja nisu ureñena
Zakonom, drugim zakonskim propisima i ovim Statutom.
Članak 23.
Upravno vijeće može, radi rješavanja odreñenih pitanja iz svoje nadležnosti, imenovati
stručna povjerenstva.
Broj članova odreñenog stručnog povjerenstva i djelokrug njegovog rada odreñuje
Upravno vijeće odlukom o imenovanju.
V. RAVNATELJ
Članak 24.
Ravnatelj je voditelj Instituta.
Ravnatelj Instituta ima sljedeće ovlasti:
- organizira i vodi cjelokupan rad Instituta te odgovara za zakonitost u radu Instituta
- predstavlja Institut
- zastupa Institut u postupcima pred sudovima i drugim upravnim i državnim organima i
tijelima
- daje pismenu punomoć drugim osobama za zastupanje Instituta
- odreñuje osobu koja će ga zamjenjivati u slučaju odsutnosti, te daje ovlaštenje za
potpisivanje financijske i druge dokumentacije
- provodi odluke Upravnog vijeća
- predlaže Upravnom vijeću donošenje općih akata Instituta
- provodi odredbe općih akata Instituta
- dostavlja opće akte na suglasnost osnivaču
- podnosi Upravnom vijeću izvješća o poslovanju i obračunu Institua te predlaže
raspodjelu dobiti
- daje Upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinačnim pitanjima
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa kao organ prvog stupnja
- daje suglasnost za prijavu znanstvenih projekata na objavljene natječaje kao i za
izvedbu znanstvenih projekata
- obavlja druge poslove od interesa za Institut.
Članak 25.
Ravnatelj Instituta ovlašten je donositi odluke kod sklapanja pravnih poslova u okviru
registrirane djelatnosti Instituta.
Ravnatelj Instituta ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća samostalno
sklapati ugovore u kojima ukupna vrijednost ugovorenih poslova prelazi 500.000,00 kuna
u jednom mjesecu.

Ravnatelj ima pravo raspolaganja imovinom Instituta na način i u opsegu kako ga
svojom odlukom ovlasti Upravno vijeće Instituta.
Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća ili osnivača ustanove, odnosno
organa kojeg odredi osnivač, nastupati kao druga ugovorna strana i sklapati ugovore u
svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih
osoba.
Članak 26.
Za ravnatelja Instituta može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor
na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika kao i dodatne uvjete Instituta za izbor na
znanstvena radna mjesta.
Izbor za ravnatelja Instituta provodi se na temelju javnog natječaja objavljenog u
Narodnim novinama i dnevnom tisku.
Javni natječaj raspisuje Upravno vijeće Instituta.
Upravno vijeće Instituta u postupku izbora ravnatelja, na prijedlog Znanstvenog vijeća
Instituta, osniva natječajni odbor, sastavljen od 5 članova (4 člana predlaže Znanstveno
vijeće, a pravnik Instituta je peti član).
Natječajni odbor provodi postupak kojim provjerava ispunjavaju li pristupnici
natječajem odreñene uvjete, a izvješće o provedenom podnosi Upravnom vijeću.
Na zahtjev Upravnog vijeća Znanstveno vijeće donosi mišljenje o pristupnicima na
natječaj.
Upravno vijeće po primitku mišljenja Znanstvenog vijeća donosi odluku o izboru
ravnatelja.
Članak 27.
U natječaju za izbor ravnatelja moraju biti navedeni uvjeti koje pristupnik treba
ispunjavati, vrijeme za koje se izabire, rok zaprimanja prijava pristupnika i rok u kojem će
pristupnici biti obaviješteni o izboru.
Rok za zaprimanje prijava za izbor ravnatelja ne može biti kraći od 8 dana od dana
objave natječaja, a rok u kojem se pristupnici obavještavaju o izboru ne može biti dulji od
45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Članak 28.
Upravno vijeće, dužno je u roku odreñenom u natječaju, obavijestiti svakog pristupnika
o izboru i dati mu pouku o pravu na traženje sudske zaštite svojih prava iz radnog odnosa,
kod nadležnog suda, u roku od 15 dana.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrana osoba ne ispunjava uvjete koji su
objavljeni u natječaju.
Članak 29.
Ako se na objavljeni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih pristupnika ne
bude izabran natječaj će se ponoviti.
Upravno vijeće Instituta će do izbora ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja
svojom odlukom odrediti vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta, najdulje na godinu dana.
Upravno vijeće dužno je ponoviti natječaj za ravnatelja najkasnije 6 mjeseci od dana
imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta.
Članak 30.
Ravnatelj Instituta bira se na vrijeme od 4 godine.

Ista osoba može biti ponovno izabrana za ravnatelja.
Članak 31.
Upravno vijeće može donijeti odluku o razrješenju ravnatelja Instituta i prije isteka
vremena na koje je izabran u slučaju ako:
- ravnatelj sam zatraži razrješenje sukladno odredbama ugovora o radu;
- postoje razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se ureñuju radni
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu;
- ravnatelj ne postupa po zakonskim propisima ili općim aktima Instituta ili neosnovano
ne izvršava odluke tijela Instituta ili postupa protivno njima;
- ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči štetu Institutu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati
veće smetnje u obavljanju djelatnosti Instituta.
Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o
razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja ravnatelja Upravno vijeće imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja, a
natječaj za ravnatelja dužno je raspisati u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti.
Članak 32.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeñen propisani postupak i da je ta povreda mogla
bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom
članka 31. ovog Statuta.

VI. ZNANSTVENO VIJEĆE INSTITUTA
Članak 33.
U Znanstvenom vijeću znanstvenici i osobe izabrane na suradnička radna mjesta ili
njihovi predstavnici, odlučuju o znanstvenim i stručnim pitanjima.
Znanstveno vijeće ima sljedeće ovlasti:
- utvrñuje i provodi znanstvenu politiku Instituta;
- raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima;
- temeljem zakonskih ovlasti provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja;
- provodi postupke izbora na znanstvena radna mjesta;
- provodi postupke izbora u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta;
- provodi postupke izbora u stručna zvanja i na stručna radna mjesta;
- imenuje i razrješava člana Upravnog vijeća sukladno čl. 17. st. 3. ovog Statuta
- u postupku izbora ravnatelja Instituta predlaže Upravnom vijeću kandidate za
natječajni odbor
- daje Upravnom vijeću Instituta prethodno mišljenje u postupku donošenja statuta i
općih akata Instituta;
- daje mišljenje ravnatelju o prijedlozima znanstvenih projekta prijavljenih na objavljene
natječaje;
- obavlja druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost ostalih tijela Instituta, a koji su
vezi s obavljanjem znanstvene djelatnosti Instituta.
- donosi posebni Akt kojim se ureñuje sastav i način rada uredništva časopisa Instituta
- predlaže Upravnom vijeću proračun Instituta.

Članak 34.
Znanstveno vijeće bira predsjednika iz redova svojih članova u zvanju višeg
znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika.
Predsjednik Znanstvenog vijeća bira se na vrijeme od 2 godine.
Za predsjednika Znanstvenog vijeća može se ponovo izabrati ista osoba.
Predsjednik Znanstvenog vijeća bira se tajnim glasovanjem, a izabran je ako je dobio
najmanje natpolovičnu većinu glasova svih članova.
Ukoliko niti jedan predloženik nije dobio potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja za
dva predloženika koji su dobili najveći broj glasova.
Ako se na zakazanoj sjednici ne donese odluka, izbor se ponavlja na novoj sjednici koja
se zakazuje najranije za sedam dana.
Članak 35.
Znanstveno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.
Rasprave i odluke Znanstvenog vijeća valjane su kada je na sjednicama vijeća prisutno
više od dvije trećine ukupnog broja članova.
Znanstveno vijeće svoje odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih
članova, osim kad je za donošenje pojedinih odluka posebnim propisom odreñeno
drugačije.
Članak 36.
Predsjednik Znanstvenog vijeća dužan je objaviti sjednicu zajedno s dnevnim redom.
Dnevni red može se izmijeniti ako većina prisutnih članova odobri izmjenu.
Članovi Znanstvenog vijeća prije održavanja sjednice predsjedniku dostavljaju svoje
prijedloge za dnevni red sukladno odredbama Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća.
Predsjednik Znanstvenog vijeća dužan je obrazložiti razloge zbog kojih podneseni
prijedlozi nisu stavljeni na dnevni red sjednice.
Ukoliko se radi o pitanju iz nadležnosti Znanstvenog vijeća i većina članova zatraži da
se isto raspravi predsjednik je dužan isto pitanje iznijeti na sljedećoj sjednici.
Rasprava se ne može tražiti za pitanja koja nisu u nadležnosti Znanstvenog vijeća.
Sudjelovanje na sjednicama vijeća je obvezatno za sve članove vijeća.
Članak 37.
Predsjednik Znanstvenog vijeća ima svog zamjenika.
Zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća imenuje predsjednik Znanstvenog vijeća u
dogovoru s ravnateljem Instituta.
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća može biti svaki član Znanstvenog vijeća u
znanstvenom zvanju znanstveni suradnik ili višem.
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća pomaže predsjedniku u razmatranju i
pripremanju materijala za sjednice Znanstvenog vijeća te pisanju zapisnika i drugih
dokumenata vezanih za poslove iz djelokruga Znanstvenog vijeća.
U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća vodi
sjednice Znanstvenog vijeća.
Članak 38.
Znanstveno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže ureñuju pojedina pitanja
koja nisu ureñena ovim Statutom i posebnim zakonom.
Znanstveno vijeće radi rješavanja odreñenih pitanja iz svoje nadležnosti može
imenovati stručna povjerenstva.

Odlukom o imenovanju Znanstveno vijeće odreñuje broj članova povjerenstva i
djelokrug rada.

VII. ZNANSTVENICI,
SURADNICI,
STRUČNI
SURADNICI,
OSTALI
ZAPOSLENICI, IZBOR U ZNANSTVENA, SURADNIČKA I STRUČNA
ZVANJA, IZBOR NA ZNANSTVENA, SURADNIČKA, STRUČNA I OSTALA
RADNA MJESTA
Članak 39.
U Institutu kao javnoj znanstvenoj organizaciji rad obavljaju:
- znanstvenici i suradnici
- stručni suradnici
- ostali
Članak 40.
Znanstvenici su osobe koje su sukladno Zakonu stekle odgovarajuća znanstvena zvanja
i upisane u Upisnik znanstvenika.
Znanstvena zvanja se stječu u postupku i pod uvjetima predviñenim Zakonom i na
njemu utemeljenim propisima.
Nacionalno vijeće za znanost donosi Pravilnik kojim se detaljnije propisuju uvjeti za
izbor u znanstvena zvanja (vrsta i broj znanstvenih radova, vrednovanje radova i sl.), na
temelju kojih matični odbori i povjerenstva za ocjenu rada znanstvenika ocjenjuju
sveukupnu znanstvenu djelatnost pristupnika, vodeći računa o posebnostima pojedinih
znanstvenih područja te pojedinih znanstvenih polja i interdisciplinarnih područja.
Broj znanstvenih radnih mjesta utvrñuje se posebnim Aktom Instituta donesenim na
temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske.
Znanstvena zvanja i znanstvena radna mjesta jesu:
- znanstveni suradnik
- viši znanstveni suradnik
- znanstveni savjetnik.
Stjecanje znanstvenog zvanja ne ovisi o radnom mjestu.
Članak 41.
Znanstveno zvanje stječe se okončanjem postupka kojeg zahtjevom za izbor pokreće
osoba koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u odreñeno znanstveno zvanje.
Postupak za izbor može pokrenuti i Znanstveno vijeće Instituta kad utvrdi da je
pristupnik, s kojim Institut ima sklopljen ugovor o radu, stekao uvjete za izbor.
Članak 42.
Rješenje o ovlaštenju za provoñenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje
Institutu izdaje nadležno ministarstvo na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost.
Ovlaštenje iz prethodnog stavka upisuje se u Upisnik znanstvenih organizacija.
Temeljem izdanog ovlaštenja postupak izbora u Institutu provodi Znanstveno vijeće
Instituta.
Znanstveno vijeće Instituta dužno je u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za
izbor u znanstveno zvanje imenovati stručno povjerenstvo.
Članak 43.
Znanstveno zvanje može se znanstveniku oduzeti u slučajevima odreñenim Zakonom.

Članak 44.
Suradnici su osobe koje su sukladno Zakonu stekle odgovarajuća suradnička zvanja.
Suradnička zvanja i suradnička radna mjesta jesu:
- asistent
- viši asistent.
Uvjeti za izbor u suradnička zvanja utvrñeni su Zakonom, a broj suradničkih mjesta
odreñen je Aktom Instituta donesenim na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske.
Članak 45.
Stručna zvanja i stručna radna mjesta jesu:
- stručni suradnik
- viši stručni suradnik
- stručni savjetnik.
Osobe u stručnim zvanjima rade na odgovarajućim radnim mjestima stručne poslove
vezane za znanstvena i stručna istraživanja.
Uvjeti za stjecanje stručnih zvanja i uvjeti za izbor na stručna radna mjesta odreñuju se
posebnim aktom Instituta.
Članak 46.
Izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta provodi se na temelju javnog
natječaja.
Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku i na službenim
internet stranicama Instituta.
Odluku o raspisivanju natječaja za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta donosi
ravnatelj na prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta u skladu s Aktom Instituta o ustroju
radnih mjesta i dodatnim uvjetima Instituta za izbor na radna mjesta.
Članak 47.
U slučaju kada je raspisan natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto u okviru istog
postupka može se obaviti i izbor u znanstveno zvanje, ukoliko niti jedan od pristupnika za
znanstveno radno mjesto nema obavljen taj izbor. U tom slučaju obavlja se izbor u
znanstveno zvanje svih pristupnika koji imaju uvjete za odnosno zvanje a do tada nisu u
njega izabrani. Nakon provedenog postupka izbora u znanstveno zvanje, u roku od
šezdeset dana Institut dovršava postupak izbora na radno mjesto izborom pristupnika koji
najbolje udovoljava uvjetima natječaja.
Članak 48.
Znanstveno vijeće Instituta, donosi konačnu odluku o izboru na znanstvena, suradnička
i stručna radna mjesta.
Znanstveno vijeće instituta dužno je obavijestiti sve pristupnike o rezultatima izbora u
roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Ako odluka o izboru na isto ili više radno mjesto ne bude donesena do isteka roka na
koji je neki od pristupnika bio izabran u prethodnom izboru u Institutu, njegov ugovor o
radu traje do donošenja odluke o izboru.
Uvjeti i dogañaji zbog kojih nastupa mirovanje rokova utvrñuju se Zakonom.
Članak 49.
Znanstvenici se na znanstvena radna mjesta biraju na vrijeme od 5 godina.

Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je upis u Upisnik znanstvenika u istom
ili višem zvanju.
Članak 50.
Institut utvrñuje dodatne uvjete za izbor na znanstvena radna mjesta.
Dodatni uvjeti propisani su posebnim pravilnikom.
Članak 51.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti odredbe do sada važećeg Akta o
dodatnim uvjetima za izbore u znanstvena zvanja.
Svi postupci izbora u znanstvena zvanja koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog
Statuta provesti će se u skladu s do sada važećim Aktom.
Članak 52.
Prilikom donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja, Znanstveno vijeće donosi
odluku o imenovanju stručnog povjerenstva od najmanje 3 člana od kojih se jedan imenuje
predsjednikom povjerenstva.
Članovi povjerenstva moraju biti u istom ili višem zvanju od zvanja koje se smatra
uvjetom za izbor na natječajem objavljeno znanstveno radno mjesto.
Jedan ili više članova stručnog povjerenstva mogu biti iz druge znanstvene organizacije.
Članak 53.
Znanstveno vijeće dužno je pokrenuti postupak raspisivanja javnog natječaja za izbor na
znanstveno radno mjesto tri mjeseca prije isteka vremena na koje su zaposlenici izabrani.
Znanstveno vijeće Instituta može posebnom odlukom, uz suglasnost zaposlenika,
predložiti ravnatelju Instituta raspisivanje natječaja i ranije od jedne godine prije isteka
roka na koji je zaposlenik biran, ali ne prije nego što isteknu tri godine od njegovog prvog
izbora na znanstveno radno mjesto s tim zvanjem.
Članak 54.
U natječaju treba odrediti točne uvjete koje pristupnik na natječaj mora ispunjavati, rok
do kojeg se primaju prijave i rok u kojem će prijavljeni pristupnici biti obaviješteni o
izboru.
Prijave na natječaj podnose se Znanstvenom vijeću Instituta.
Predsjednik Znanstvenog vijeća proslijediti će uredne prijave pristupnika stručnom
povjerenstvu radi ocjene pristupnika.
Članak 55.
Stručno povjerenstvo, na temelju podnesene dokumentacije svakog pristupnika,
ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor na odgovarajuće znanstveno radno mjesto
propisani člancima 49. i 50. Statuta. Mišljena i ocjene članova stručnog povjerenstva mogu
biti priloženi pojedinačno ili skupno.
Izvješće iz st. 1. ovog članka stručno povjerenstvo podnosi Znanstvenom vijeću
Instituta u roku od 8 dana po završetku roka za prijavu pristupnika na natječaj.
Članak 56.
Na temelju izvješća stručnog povjerenstva konačnu odluku o izboru pristupnika na
znanstveno radno mjesto donosi Znanstveno vijeće Instituta natpolovičnom većinom
glasova ukupnog broja članova tajnim glasovanjem.

Članak 57.
S osobama izabranim na znanstvena radna mjesta zaključuje se ugovor o radu na
neodreñeno vrijeme s obvezom provoñenja ponovnog izbora ili unapreñenja svakih 5
godina.
Ako prilikom ponovnog izbora na odgovarajuće znanstveno radno mjesto zaposlenik ne
bude izabran zbog neispunjavanja uvjeta, postupiti će se u skladu sa člankom 42.st.4.
Zakona.
Članak 58.
S osobama izabranim na znanstvena i suradnička radna mjesta koja rade na projektu
ograničena trajanja, može se zaključiti ugovor o radu na odreñeno vrijeme dok traje projekt
ili njegova dionica na kojoj je ta osoba angažirana.
Članak 59.
Na radno mjesto znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika zaposlenik
može biti biran najviše dva puta.
Iznimno ako zaposlenik nakon drugog puta ne bude izabran u više zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto, a odlukom Znanstvenog i Upravnog vijeća Instituta se utvrdi
potreba za njegovim daljnjim radom, može se zaključiti ugovor o radu na odreñeno vrijeme
u najduljem trajanju do 5 godina.
Obveza provoñenja ponovnog izbora prestaje nakon što zaposlenik bude po drugi put
izabran na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika.
Članak 60.
Znanstveno vijeće Instituta predlaže raspisivanje natječaja za izbor na suradnička radna
mjesta.
Znanstveno vijeće donosi i odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu o
ispunjavanju uvjeta pristupnika na natječaj za suradnička radna mjesta.
Stručno povjerenstvo ima 3 člana od kojih su dva znanstvenici, a jedan član može biti u
suradničkom zvanju istog ili višeg zvanja od onog koje se natječajem bira.
Konačnu odluku o izboru u suradničko zvanje odnosno suradničko radno mjesto donosi
Znanstveno vijeće Instituta na temelju izvješća stručnog povjerenstva.
Članak 61.
S osobom koja je završila diplomski studij Institut može zaključiti ugovor o radu na
odreñeno vrijeme u trajanju od najviše 6 godina, nakon provedenog postupka izbora na
suradničko radno mjesto asistenta.
Asistent je dužan upisati poslijediplomski znanstveni doktorski studij.
Prilikom donošenja odluke o izboru na suradničko radno mjesto asistenta, Znanstveno
vijeće Instituta donosi i odluku o imenovanju mentora.
Znanstveno vijeće Instituta svake godine ocjenjuje rad asistenta.
Ocjena se temelji na pismenom izvješću mentora u kojem se vrednuje uspješnost
kandidata u znanstvenom radu kao i uspješnost na poslijediplomskom studiju.
Članak 62.
Pismeno izvješće iz čl. 61. st. 5. mentor asistenta podnosi Znanstvenom vijeću
najkasnije 30 dana prije isteka godine dana od dana donošenja zadnje odluke o ocjeni o
radu asistenta ili od dana zasnivanja radnog odnosa ako je riječ o prvoj ocjeni kandidata.
Ako je ocjena mentora o radu asistenta negativna, Znanstveno vijeće Instituta imenuje,
iz redova znanstvenika Instituta, tročlano stručno povjerenstvo.

Povjerenstvo podnosi izvješće s prijedlogom o pozitivnoj ili negativnoj ocjeni rada
asistenta Znanstvenom vijeću u roku od 5 dana od dana imenovanja.
Asistent ima pravo u roku 5 dana od dana primitka izvješća uložiti prigovor
predsjedniku Znanstvenog vijeća Instituta.
Znanstveno vijeće Instituta na sjednici, temeljem izvješća povjerenstva i prigovora
asistenta, donosi konačnu ocjenu rada asistenta većinom glasova prisutnih.
Ako je ocjena rada asistenta negativna, pokreće se postupak redovitog otkaza ugovora o
radu.
Članak 63.
S asistentom koji je u roku od 6 godina ili u kraćem vremenu završio poslijediplomski
studij i doktorirao, Institut može sklopiti ugovor o radu na odreñeno vrijeme na
suradničkom radnom mjestu sa zvanjem višeg asistenta.
Trajanje tog ugovora o radu može biti najviše do isteka razdoblja od ukupno deset
godina od zaključenja ugovora iz st.1. ovog članka.
Članak 64.
U slučajevima predviñenim Zakonom znanstveni novaci biraju se javnim natječajem i
zasnivaju radni odnos u suradničkom zvanju asistenta ili višeg asistenta.
Znanstveni novaci izabrani u suradnička zvanja u Institutu mogu sudjelovati u nastavi
na visokim učilištima sukladno ugovoru Instituta i visokog učilišta u skladu sa Zakonom.
Članak 65.
Izbor osoba i sklapanje ugovora o radu za radna mjesta koja nisu znanstvena,
suradnička niti stručna radna mjesta obavlja se sukladno općim propisima o radnim
odnosima i općim aktima Instituta.
Članak 66.
Pravilnikom o nazivima radnih mjesta, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske
utvrñuju se zadaci i vrednovanje svakog pojedinog radnog mjesta u Institutu.

VIII. JAVNOST RADA INSTITUTA
Članak 67.
Rad Instituta je javan.
Institut je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za
koju je osnovan.
Za obavještavanje javnosti Institut može izdavati periodične biltene ili podnositi
izvješća o svom djelovanju.
Institut je dužan osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost.
Članak 68.
Samo ravnatelj i osobe koje ravnatelj ovlasti mogu putem tiska, radija, televizije i
Interneta obavještavati javnost o djelatnosti Instituta.
Članak 69.
Institut u svrhu promicanja znanstvene djelatnosti ustanovljuje nagradu za znanstvenu i
stručnu djelatnost.

Pravilnikom Instituta o nagrañivanju djelatnika Instituta za ostvarena znanstvena i
stručna dostignuća detaljnije je ureñen sadržaj, kriteriji i postupak dodjeljivanja nagrade.
Pravilnik iz prethodnog stavka predlaže Znanstveno vijeće Instituta.
Članak 70.
Opći akti Instituta jesu Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se ureñuju pojedina
pitanja djelatnosti Instituta.
IX. FINANCIRANJE INSTITUTA
Članak 71.
Sredstva za rad Instituta osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike
Hrvatske, proračuna županija, gradova i općina, zaklada za znanost, vlastitih prihoda
ostvarenih na tržištu i dr.
Institut sredstva za rad može steći i provedbom različitih ugovora s drugim državama
ukoliko su isti u skladu sa meñudržavnim ugovorima koje je potpisala Republika Hrvatska,
te svih drugih izvora koji su sukladni propisima Republike Hrvatske.
O stjecanju i rasporeñivanju sredstava Instituta izvan državnog proračuna odlučuje
Upravno vijeće Instituta.
Članak 72.
Proračun Instituta donosi Upravno vijeće Instituta na prijedlog Znanstvenog vijeća i
ravnatelja i uz suglasnost nadležnog ministarstva.
Članak 73.
Iz sredstava navedenih u članku 71. ovog Statuta osiguravaju se plaće znanstvenika,
suradnika, ostalih zaposlenih u Institutu u skladu s ustrojem radnih mjesta, te osnovni
troškovi održavanja objekata i opreme u Institutu, tzv. hladni pogon.
Materijalni i drugi troškovi za rad na znanstvenim projektima osiguravaju se prema
posebnim ugovorima s nadležnim Ministarstvom, sukladno s programom financiranja
znanstvene djelatnosti.
Za rad na posebnim projektima mogu se na odreñeno vrijeme zaposliti znanstvenici,
suradnici ili druge osobe, uz uvjet da se svi troškovi osiguraju iz tih projekata.
X. IMOVINA INSTITUTA, DOBIT, ODGOVORNOST ZA OBVEZE
Članak 74.
Sredstva za rad pribavljena od osnivača te sredstva ostvarena od prihoda na tržištu ili
pribavljena iz drugih izvora jesu imovina Instituta.
Ako Institut u svojem poslovanju ostvari dobit ta se dobit upotrebljava za obavljanje i
razvoj djelatnosti Instituta.
Institut odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
XI. POSLOVNA TAJNA
Članak 75.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid
neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Instituta ili štetilo poslovnom ugledu,
odnosno interesu i uglednu zaposlenih.

Članak 76.
Poslovnom tajnom smatraju se:
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom
- podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Institutu
- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti
- dokumenti koji se odnose na obranu
- dokumenti koji se odnose na fizičko i tehničko osiguranje objekata i imovine
- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bili protivno interesima
Instituta, njegova osnivača, te državnih organa i tijela.
- isprave i podatke koje predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćavati
ravnatelj i osobe koje on ovlasti.
Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne jest teža povreda radne obveze.
O čuvanju poslovne tajne brine ravnatelj.
XII. STATUSNE PROMJENE
Članak 77.
Institut kao znanstvena organizacija može se pripojiti drugoj znanstvenoj organizaciji ili
se jedna ili više organizacija mogu spojiti u drugu organizaciju ili se jedna organizacija
može podijeliti na dvije ili više organizacija.
Institut kao znanstvena organizacija može se pretvoriti u trgovačko društvo ili pripojiti
trgovačkom društvu.
Odluku o statusnim promjenama donosi osnivač Instituta.
Na statusne promjene iz stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući
način propisi o statusnim promjenama javnog trgovačkog društva.
XIII. UDRUŽIVANJE U ZNANSTVENE ORGANIZACIJE
Članak 78.
Institut se kao znanstvena organizacija može uz suglasnost osnivača udruživati u
zajednice znanstvenih organizacija.
Zajednica znanstvenih organizacija je pravna osoba i upisuje se u sudski registar.
XIV. OSNIVANJE PODRUŽNICE
Članak 79.
Institut može osnovati jednu ili više podružnica (odjel, zavod, centar i sl.).
Podružnica je ustrojbeni oblik koji obavlja odreñeni dio registrirane djelatnosti Instituta.
Podružnica nije pravna osoba, te njenom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze
stječe Institut.
Podružnica obavlja djelatnost i posluje pod nazivom Instituta i svojim nazivom, te
pritom navodi svoje sjedište i sjedište Instituta.
Podružnica Instituta upisuje se u sudski registar ustanova.
Prijavu za upis podnosi Institut.
XV. PRESTANAK DJELOVANJA INSTITUTA
Članak 80.
Institut može prestati djelovati:
- pravomoćnošću sudske odluke o utvrñivanju ništavosti upisa u sudski registar

-

pravomoćnošću sudske odluke o zabrani obavljanja djelatnosti za koju je osnovana
odlukom osnivača o prestanku
pripojenjem i spajanjem drugoj znanstvenoj organizaciji ili trgovačkom društvu,
podjelom na dvije ili više zajednica ili pretvorbom u trgovačko društvo
- u drugim slučajevima utvrñenim zakonom
U slučajevima iz prethodnog stavka, osim slučaja u točki 4. nad Institutom kao
znanstvenom organizacijom provodi se postupak likvidacije uz primjenu propisa o
likvidaciji javnog trgovačkog društva.
Članak 81.
Nad Institutom kao znanstvenom organizacijom može se provesti stečaj u skladu s
propisima o stečaju.
Članak 82.
Ostatak likvidacijske ili stečajne mase predaje se osnivaču ustanove.
Članak 83.
Ovaj Statut stupa na snagu nakon pribavljene suglasnosti nadležnog Ministarstva,
osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta.

U Zagrebu, 14. srpnja 2009.
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