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Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine, broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH i 46/07., 45/09., 

63/11., 94/13., 139/13. i 101/14. – Odluka i Rješenje USRH , 60/15. i 131/17.), Upravno 

vijeće Instituta za oceanografiju i ribarstvo, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 24. kolo-

voza 2022. godine donijelo je  

S T A T U T  
Instituta za oceanografiju i ribarstvo 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuju se: statusna obilježja, imovina i financiranje, tijela, unutarnji us-

troj, izbor u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i na radna mjesta, javnost rada, po-

slovna tajna te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Instituta za o-

ceanografiju i ribarstvo (u daljnjem tekstu: Institut), ukoliko nisu uređena zakonom i uko-

liko ih je Institut ovlašten urediti svojim Statutom. 

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

Članak 2. 

Institut je javni znanstveni institut – pravna osoba, upisan u sudski registar Trgovačkoga 

suda u Splitu i u Upisnik znanstvenih organizacija ministarstva nadležnoga za znanost (u 

daljnjem tekstu: Ministarstvo) u znanstvenom području prirodnih znanosti. 

Institut je osnovan 1. studenoga 1930. godine. 

Institut kao znanstvenoistraživačka organizacija, postao je stupanjem na snagu Zakona o 

ustanovama (Narodne novine, broj 76/93) javna ustanova nad kojom je Republika Hrvat-

ska stekla osnivačka prava. 

Danom stupanja na snagu Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (Narodne novine, 

broj 96/93) Institut je nastavio s radom kao javni institut u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Stupanjem na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 

novine, broj 123/03) Institut je nastavio s radom kao javni znanstveni institut u vlasništvu 

Republike Hrvatske. 

II. STATUSNA OBILJEŽJA  

Članak 3. 

Institut obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:  

“Institut za oceanografiju i ribarstvo”. 
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Skraćeni naziv Instituta je: „IOR“. 

Naziv Instituta na engleskom jeziku je: "Institute of Oceanography and Fisheries”. 

Članak 4. 

Sjedište Instituta je u Splitu, Šetalište Ivana Meštrovića 63. 

Članak 5. 

Djelatnost Instituta je : 

- temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja na području oceanografije i ri-

barstva (prirodne, biotehničke, biomedicinske i tehničke znanosti);  

- stručni poslovi zaštite okoliša; 

- provođenje monitoring programa u cilju nadzora i procjene stanja okoliša, is-

pravnosti hrane iz mora, procjene stanja živih resursa mora i sl.; 

- laboratorijska, terenska i daljinska ispitivanja sa svrhom izrade stručnih podlo-

ga, elaborata i studija utjecaja na okoliš (tehnička mjerenja i ispitivanja na tere-

nu, laboratorijske analize uzoraka); 

- izrada stručnih podloga, poslovi mjerenja i ocjenjivanja stanja morskog okoliša; 

- stručni poslovi razvoja i ispitivanja raznih mjernih uređaja i instrumenata  nam-

jenjenih za morsku sredinu; 

- računalne djelatnosti i modeliranje; 

- obrazovna djelatnost (prediplomski, diplomski i doktorski studij); 

- organiziranje znanstvenih skupova i radionica; 

- izdavačku djelatnost; 

- djelatnost knjižnice; 

- formiranje znanstvenih zbirki; 

- održavanje akvarija; 

- uzgoj mlađi morskih organizama. 

Institut može u skladu s razvojem znanosti i gospodarskim prilikama razvijati i druge dje-

latnosti koje su po svojoj prirodi u svezi s temeljnom djelatnošću Instituta, odnosno služe 

obavljanju navedenih djelatnosti. 

Sukladno Zakonu o morskom ribarstvu Institut obavlja prikupljanje bioloških podataka u 

okviru godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu, kao i monitoring potreban za 

procjenu učinaka svih ili pojedinih oblika ribolova na morski ekosustav. 

Institut može promijeniti djelatnost. 

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće Instituta za oceanografiju i ribarstvo 

uz prethodnu suglasnost osnivača. 

Članak 6. 

Institut surađuje s visokim učilištima u znanstvenom radu i izvođenju studijskih programa 

u skladu sa znanstvenim programom Instituta te znanstvenim i studijskim programima vi-

sokih učilišta. 
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Suradnja iz st. 1 ovog članka pobliže se uređuje ugovorom između visokog učilišta i Insti-

tuta. 

 

Članak 7. 

U poslovanju Institut upotrebljava pečat okruglog oblika promjera 35 mm, koji sadrži puni 

naziv i sjedište Instituta. 

Uz unutrašnji rub pečata urezan je tekst: INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBAR-

STVO SPLIT. U sredini pečata urezan je logo Instituta (stilizirana riba). 

Svaki pečat ima evidencijski broj koji se stavlja iznad loga Instituta. 

O broju, pravilnoj uporabi, čuvanju i uništavanju pečata, odlučuje ravnatelj Instituta. 

III. IMOVINA I FINANCIRANJE  

Članak 8. 

Institut obavlja svoju djelatnost i posluje samostalno na način određen zakonom, ovim Sta-

tutom i drugim općim aktima Instituta. 

Imovinu Instituta čine prava na svim nekretninama i pokretninama te druga imovinska pra-

va koja su do 24. kolovoza 1993. tj. dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama bila dru-

štvena sredstva na kojima je pravo raspolaganja imao Institut. 

Imovina Instituta su i prava na sredstvima koja je Institut stekao nakon stupanja na snagu 

Zakona o ustanovama. 

Institut upravlja, koristi se i raspolaže svojom imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statu-

tom, brižno prema načelima dobrog gospodarenja. 

Za obveze preuzete u pravnom prometu Institut odgovara cijelom svojom imovinom- pot-

puna odgovornost. 

Osnivač Instituta solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.  

Institut može osnovati trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno stjecati dionice 

ili udjele u već osnovanim trgovačkim društvima uz prethodnu suglasnost osnivača. 

Članak 9. 

Ravnatelj brine o optimalnom korištenju prostora i tehničke infrastrukture, kao i kapitalne 

znanstvene opreme Instituta. Znanstvenu opremu kao kapitalnu proglašava ravnatelj sukla-

dno naputcima ministarstva. 

Ravnatelj određuje odgovornu osobu ili zadužuje grupu znanstvenika koja će se brinuti za 

održavanje kapitalne znanstvene opreme. Kapitalna znanstvena oprema u prostorima Insti-

tuta mora bti dostupna široj akademskoj zajednici. 

Članak 10. 

Sredstva za rad Instituta osiguravaju se iz: 

- sredstava osnivača,  

- državnog proračuna Republike Hrvatske, 
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- prihoda od znanstvenih, istraživačkih, umjetničkih i stručnih projekata, znanstvenih i 

stručnih elaborata i ekspertiza, 

- zaklada, donacija i pomoći,  

- prihoda od nakladničke djelatnosti,  

- prihoda ostvarenih na tržištu,  

- prihoda od imovine, udjela u trgovačkim društvima, kao i prihoda od ulaganja fizičkih i 

pravnih osoba,  

- ostalih izvora. 

Članak 11. 

Iz sredstava navednih u članku 10. osiguravaju se plaće zaposlenika na znanstvenim, sura-

dničkim, stručnim i ostalim radnim mjestima u skladu sa ustrojem radnih mjesta, te osnov-

ni troškovi održavanja objekata i opreme u Institutu, tzv. “hladni pogon” kao i za nabavu 

nove znanstvene opreme i uređaja. 

Materijalni i ostali troškovi za rad na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projekti-

ma osiguravaju se prema posebnim ugovorima s Ministarstvom, Hrvatskom zakladom za 

znanost i drugim nacionalnim i međunarodnim izvorima financiranja. 

Sredstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zajednički čine troškove rada na znanstvenim pro-

jektima. 

Za rad na posebnim projektima u skladu s ovim Statutom mogu se zaposliti znanstvenici, 

suradnici ili drugi zaposlenici s tim da se sva financijska sredstva osiguravaju iz tih proje-

kata. 

Članak 12. 

Institut ima jedinstven žiro račun preko kojega obavlja promet novčanih sredstava. 

IV. TIJELA INSTITUTA 

Članak 13. 

Tijela Instituta su: 

1. Upravno vijeće, 

2. ravnatelj, 

3. Znanstveno vijeće, 

4. Znanstveni savjet, 

5. Etičko povjerenstvo, 

6. ostala tijela propisana općim aktima Instituta. 

1 .  Upravno vijeće  

Članak 14. 

Upravno vijeće Instituta ima pet članova. 
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Predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava ministar.  

Jednog člana Upravnog vijeća izabire Znanstveno vijeće Instituta, tajnim glasovanjem nat-

polovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća. 

Jednog člana Upravnog vijeća imenuju i opozivaju zaposlenici Instituta neposrednim i taj-

nim glasovanjem, na način propisan za izbor Radničkog vijeća koje ima samo jednog čla-

na. 

 

Članak 15. 

Mandat članova Upravnoga vijeća traje dvije godine. 

Član Upravnoga vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je ime-

novan odnosno izabran, ako: 

– sam zatraži razrješenje, 

– ne ispunjava dužnosti člana Vijeća 

– izgubi sposobnost obnašanja dužnosti člana Vijeća, 

- svojim ponašanjem povrijedi ugled člana Vijeća. 

O razrješenju odlučuje ministar za članove Upravnog vijeća koje je imenovao, te Znan-

stveno vijeće odnosno zaposlenici Instituta za članove koje su izabrali. 

Članak 16. 

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove: 

– vodi financijsku i poslovnu politiku Instituta; 

– odlučuje o raspolaganju imovinom veće vrijednosti sukladno ovom Statutu; 

– odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu; 

– predlaže osnivaču promjenu djelatnosti; 

– odlučuje o osnivanju ustrojbenih jedinica Instituta 

– donosi statut uz suglasnost Ministarstva; 

– donosi Strategiju razvoja Instituta za razdoblje od najmanje pet godina;  

– donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju uz suglasnost Ministarstva; 

– donosi Pravilnik o ustroju radnih mjesta; 

– donosi pravilnike i druge opće akte Instituta, ako zakonom ili ovim Statutom nije 

propisano da ih donosi ravnatelj ili Znanstveno vijeće Instituta; 

– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima; 

– donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom. 

Članak 17. 

Upravno vijeće Instituta odlučuje na sjednicama. 

Sjednice Upravnoga vijeća saziva predsjednik Upravnoga vijeća. 

Upravno vijeće Instituta pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je sjednicama nazočno 

više od polovice ukupnoga broja članova. 

Upravno vijeće Instituta donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova. 

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže uređuje način rada Upravnog vi-

jeća. 
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Članak 18. 

Upravno vijeće može imenovati povjerenstva radi proučavanja određenih pitanja iz svoje 

nadležnosti i pripremanja rasprave o njima. 

Broj članova povjerenstva i djelokrug njihova rada određuje se odlukom o imenovanju. 

2. Ravnatelj  

Članak 19. 

Pored poslova određenih zakonom, ravnatelj obavlja i sljedeće poslove: 

– izvršava odluke Upravnoga vijeća; 

– predlaže Upravnom vijeću Strategiju razvoja Instituta za razdoblje od najmanje 

pet godina, uz pribavljeno mišljenje Znanstvenog vijeća; 

– predlaže Upravnom vijeću pokretanje postupka donošenja ili izmjene Statuta; 

– predlaže Upravnom vijeću Pravilnik o unutarnjem ustroju Instituta i Pravilnik o 

ustroju radnih mjesta, uz pribavljeno mišljenje Znantvenog vijeća;  

– donosi Pravilnik o radu nakon savjetovanja s Radničkim vijećem; 

– donosi Pravilnik o zaštiti na radu; 

– predlaže Upravnom vijeću financijski plan;  

– podnosi Upravnome vijeću izvješće o godišnjem obračunu; 

– provodi opće akte Instituta i donosi upute u svezi s tim; 

– predlaže raspodjelu dobiti; 

– daje Upravnome vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima vezanim 

uz rad i razvoj Instituta; 

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zako-

nom; 

– donosi pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa; 

– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije; 

– daje suglasnost za prijavu Instituta na natječaje za projekte; 

– daje suglasnost za rad zaposlenika izvan Instituta; 

– odlučuje o učinkovitom korištenju prostora i opreme; 

– koordinira rad voditelja ustrojstvenih jedinica; 

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima  

Instituta. 

Članak 20. 

Ravnatelj imenuje i opoziva pomoćnika ravnatelja iz reda zaposlenika na znanstvenim rad-

nim mjestima. 

Područje nadležnosti i trajanje mandata pomoćnika ravnatelja utvrđuje se odlukom o ime-

novanju. Pomoćnik ravnatelja može se imenovati na vrijeme najduže do isteka mandata 

ravnatelja. 

Ravnatelja u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje pomoćnik ravnatelja. 

Pomoćnik ravnatelja ne može biti član Upravnog vijeća niti predsjednik Znanstvenog vi-

jeća. 
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Članak 21. 

Institut zastupa i predstavlja ravnatelj. 

Ravnatelj Instituta ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Instituta upi-

sane u sudski registar. 

Ravnatelj Instituta daje pisanu punomoć drugim osobama da zastupaju Institut u pravnom 

prometu. 

Ravnatelj Instituta ovlašten je u ime i za račun Instituta samostalno sklapati ugovore u pra-

vnom prometu čija vrijednost ne prelazi 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna. 

Ugovore u pravnom prometu čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) 

kuna ravnatelj može sklapati uz prethodnu suglasnost Upravnoga vijeća, a ugovore čija vri-

jednost prelazi 2.000.000,00 (dva milijuna) kuna ravnatelj može sklapati uz prethodnu sug-

lasnost Upravnog vijeća i Ministarstva. 

Članak 22. 

Za ravnatelja Instituta može biti imenovana osoba koja, pored uvjeta propisanih zakonom i 

na temelju zakona, ispunjava i sljedeće uvjete: 

– da je izabrana najmanje u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, 

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva u znanstvenoj ustanovi u zvanju 

znanstvenog suradnika ili višem,  

– da se ističe u vođenju značajnih znanstvenih projekata.  

Uz prijavu pristupnici prilažu: 

- opsežni životopis koji uključuje radno iskustvo, popis znanstvenih radova, po-

pis voditeljstava nacionalnih i medunarodnih znanstvenih projekata te popis u-

pravljačkih funkcija koje je obavljao, 

- pisani programo vođenja Instituta s prijedlozima njegovog razvoja i konkretnih 

mjera koje će se poduzeti za ispunjavanje tih ciljeva za vrijeme trajanja manda-

ta, koji će izložiti pred Upravnim i Znanstvenim vijećem. 

Članak 23. 

Upravno vijeće raspisuje i objavljuje natječaj za imenovanje ravnatelja najkasnije tri mje-

seca prije isteka mandata postojećega ravnatelja. 

Odlukom o raspisivanju natječaja Upravno vijeće imenuje Natječajni odbor od tri člana za 

provođenje postupka natječaja. 

Natječajni odbor proučava natječajnu dokumentaciju, utvrđuje udovoljavaju li pristupnici 

propisanim uvjetima i o tome podnosi izvješće Upravnome vijeću. 

Upravno vijeće Instituta nakon pribavljenog mišljenja Natječajnog odbora i Znanstvenog 

vijeća Instituta donosi odluku o imenovanju ravnatelja. 

 

Članak 24. 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 

Ista osoba može biti imenovana za ravnatelja najviše dva puta uzastopno. 
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3 .  Znanstveno vijeće  

Članak 25. 

Znanstveno vijeće je stručno vijeće Instituta. 

Znanstveno vijeće obavlja sljedeće poslove: 

- utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta; 

- raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima; 

- provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja kada je Institut za to ovlašten; 

- provodi postupke izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta i rei-

zbora na znanstvena radna mjesta; 

- donosi pravilnik kojim se propisuju dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna 

mjesta; 

- donosi pravilnik o mentorstvu i radu asistenata i poslijedoktoranada; 

- ocjenjuje rad asistenata, poslijedoktoranada i mentora; 

- donosi Etički kodeks na prijedlog Etičkog povjerenstva; 

- predlaže Upravnom vijeću kandidate za Natječajni odbor za izbor ravnatelja; 

- predlaže kandidate za članove nacionalnih tijela zaduženih za znanost i obrazo-

vanje; 

- dodjeljuje počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika; 

- daje Upravnom vijeću prethodno mišljenje u postupku donošenja Statuta; 

- daje prethodno mišljenje i prijedloge na Strategiju razvoja Instituta za razdoblje 

od najmanje pet godina; 

- daje prethodno mišljenje na Pravilnik o unutarnjem ustroju Instituta i Pravilnik 

o ustroju radnih mjesta;  

- raspravlja prijedlog financijskog plana; 

- daje ravnatelju mišljenja i prijedloge o znanstvenim i stručnim pitanjima; 

- obavlja druge poslove koji proizlaze iz zakona, općih akata Instituta ili koje mu 

povjeri Upravno vijeće Instituta 

Članak 26. 

Znanstveno vijeće Instituta čine: 

– znanstvenici i  

– jedan predstavnik suradnika. 

Članak 27. 

Znanstveno vijeće bira svoga predsjednika i zamjenika predsjednika iz reda članova Znan-

stvenoga vijeća u znanstvenome zvanju višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjet-

nika ili znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, tajnim glasovanjem, natpolovičnom ve-

ćinom glasova ukupnoga broja članova. 

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća traje četri godine. 
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Ista osoba može biti izabrana za predsjednika Znanstvenoga vijeća najviše dva puta uzas-

topno. 

Članak 28. 

Predstavnici suradnika u Znanstvenome vijeću biraju se natpolovičnom većinom broja gla-

sova suradnika. 

Mandat predstavnika suradnika traje dvije godine.  

Ista osoba može biti izabrana za predstavnika suradnika najviše dva puta uzastopno. 

Članak 29. 

Znanstveno vijeće Instituta obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.  

Znanstveno vijeće Instituta pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednicama na-

zočno više od polovice ukupnoga broja članova. 

Znanstveno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Vijeća, osim 

ako je zakonom ili ovim Statutom drugačije propisano. 

Članak 30. 

Znanstveno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada Znan-

stvenog vijeća.  

Znanstveno vijeće može imenovati povjerenstva radi proučavanja pitanja iz svoje nadlež-

nosti i pripremanja rasprave o njima. 

Broj članova povjerenstva i djelokrug njihova rada određuje se odlukom o imenovanju. 

 

4. Znanstveni savjet  

Članak 31. 

Znanstveni savjet čine istaknutni znanstvenici i po potrebi stručnjaci iz područja djelatnosti 

Instituta. Znanstveni savjet ima najmanje pet članova. 

Članove Znanstvenog savjeta imenuje Znanstveno vijeće. 

Članovi Znanstvenog savjeta sastaju se na poziv ravnatelja. 

Glavna je zadaća Znanstvenog savjeta procjena kvalitete i značenja znanstvenih istraživa-

nja, pokretanje novih pravaca međunarodne suradnje i predlaganje strateških pravaca istra-

živanja. 

Mandat članova Znanstvenog savjeta traje četiri godine. Ista osoba može se ponovno ime-

novati za člana Znanstvenog savjeta. 
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5 .  Etičko  povjerenstvo 

Članak 32. 

Etičko povjerenstvo brine se za ostvarenje i unapređenje etičkih standarda na Institutu. 

Smjernice za djelovanje i djelokrug rada Etičkog povjerenstva propisane su Etičkim ko-

deksom. 

Etičko povjerenstvo ima pet članova. Tri člana imenuje i razrješava Znanstveno vijeće, je-

dnog člana ravnatelj, a jednog Radničko vijeće. 

Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za 

člana Etičkog povjerenstva. 

V. UNUTARNJI USTROJ 

Članak 33. 

Radi obavljanja djelatnosti u Institutu se ustrojavaju organizacijske jedinice: 

- Ured ravnatelja, 

- laboratoriji, 

- administrativno tehničke jedinice koje se sastoje od odjela i odsjeka i drugih us-

trojstvenih jedinica (glavno tajništvo, računovodstvo i financije, tehnički centar, 

informatički/računski centar, knjižnica i izdavačka djelatnost, brodovi). 

Ustroj Instituta pobliže se uređuje Pravilnikom o unutrnjem ustroju Instituta.  

Članak 34. 

Ured ravnatelja obavlja poslove vezane uz organizaciju rada i poslovanja Instituta. Poslove 

iz djelokruga Ureda ravnatelja obavljaju ravnatelj, pomoćnik ravnatelja i ostali zaposlenici 

sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju Instituta. 

Članak 35. 

Laboratorij je ustrojbena jedinica u kojoj se odvija rad na jednoj ili više srodnih problema-

tika u okviru kojih se koristi zajednički prostor i oprema. 

Laboratorijem upravlja voditelj laboratorija. 

Voditelja laboratorija imenuje ravnatelj.  

Uvjeti, postupak imenovanja i razrješenja i ovlasti voditelja laboratorija određuju se Pra-

vilnikom o unutarnjem ustroju Instituta. 

 

Članak 36. 

U administrativnim i tehničkim jedinicama obavljaju se administrativni, tehnički i drugi 

opći poslovi od interesa za sve ustrojbene jedinice Instituta. 

Ustroj i rad administrativnih i tehničkih jedinica uređuju se Pravilnikom o unutarnjem us-

troju Instituta. 
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VI. ZAPOSLENICI INSTITUTA 

 

Članak 37. 

U Institutu rade zaposlenici na znanstvenim, suradničkim, stručnim i ostalim radnim mjes-

tima. 

Zaposlenici Instituta mogu sudjelovati u znanstvenom, nastavnom ili stručnom radu kod 

trećih osoba uz prethodnu suglasnost ravnatelja. 

Rad zaposlenika izvan Instituta te financijski ili bilo koji drugi osobni interesi koji iz tak-

vog rada proizlaze, ne smiju biti u sukobu s njegovim obvezama iz radnog odnosa, ob-

vezama ravnatelja i s općim interesima Instituta. 

Rad izvan Instituta može iznositi najviše jednu trećinu radnog vremena. 

Zaposlenik ne smije bez prethodnog odobrenja ravnatelja, za svoj ili tuđi račun sklapati 

ugovore iz djelatnosti koju obavlja Institut sukladno ovom Statutu. 

 

1. Znanstvena zvanja i radna mjesta  

 

Članak 38. 

Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik i 

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

Znanstvena zvanja, uvjeti i postupak za stjecanje znanstvenih zvanja uređeni su zakonom-

koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i na njemu utemeljenim propisima. 

 

Članak 39. 

Postupak za izbor u znanstveno zvanje pokreće osoba koja smatra da ispunjava uvjete za 

izbor u znanstveno zvanje. Za osobu koja je zaposlena u Institutu postupak može pokrenuti 

i Institut. 

Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje podnosi se Znanstvenom vijeću zajedno s dokazima 

o ispunjavanju uvjeta za izbor u određeno zvanje. 

Znanstveno vijeće Instituta provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja kad je u skla-

du sa zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje ovlašten za pro-

vođenje dijela postupka izbora. 

Znanstveno vijeće Instituta može posebnim pravilnikom pobliže urediti dio postupka izbo-

ra u znanstvena zvanja.  

 

Članak 40. 

Institut može svom istaknutom umirovljenom znanstvenom savjetniku u trajnom zvanju 

dodijeliti počasno znanstveno zvanje zaslužni znanstvenik. 

Počasno znanstveno zvanje zaslužni znanstvenik dodjeljuje se bez javnog natječaja zasluž-

nim znanstvenim savjetnicima u trajnom zvanju u mirovini koji su se svojim znanstvenim 

radom posebno istaknuli i ostvarili međunarodnu reputaciju. 
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Postupak dodjele počasnog znanstvenog zvanja pokreće se na prijedlog najmanje tri člana 

Znanstvenoga vijeća ili ravnatelja Instituta. 

Prijedlog mora sadržavati životopis predloženika, opis njegovog znanstvenog rada, popis 

radova te obrazloženje njegova iznimnog doprinosa. 

Konačnu odluku o dodjeljivanju počasnog znanstvenog zvanja donosi Znanstveno vijeće 

tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća. 

Zaslužni znanstvenik može sukladno potrebama Instituta sudjelovati u znanstvenim projek-

tima i ostalim aktivnostima vezanim za rad Instituta. 

 

Članak 41. 

Znanstvena radna mjesta su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni 

savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

Znanstvena radna mjesta i opći uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta propisani su za-

konom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje. Dodatni uvjeti Instituta za 

izbor na znanstvena radna mjesta propisuju se Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor 

na znanstvena radna mjesta. 

Znanstvenik izabran na znanstveno radno mjesto nema obvezu izbora na više znanstveno 

radno mjesto, ali ima obvezu reizbora sukladno zakonu koji uređuje znanstvenu djelatnost i 

visoko obrazovanje. 

 

Postupak izbora na znanstvena radna mjesta  

 

Članak 42. 

Znanstvenik najkasnije tri mjeseca prije isteka pet godina od posljednjeg izbora na 

znanstveno radno mjesto može uputiti voditelju laboratorija prijedlog za izbor na više 

znanstveno radno mjesto. 

Izbor na znanstveno radno mjesto u Institutu obavlja se na temelju javnog natječaja kojeg 

raspisuje Znanstveno vijeće, na prijedlog voditelja laboratorija. 

 

Članak 43. 

Znanstveno vijeće uz odluku o raspisivanju natječaja imenuje natječajno povjerenstvo za 

izbor na radno mjesto. 

Natječajno povjerenstvo se sastoji od tri člana koji moraju biti na istom ili višem 

znanstvenom radnom mjestu s obzirom na ono za koje se traži izbor. 

Uz prijavu na natječaj pristupnik je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju općih i dodatnih 

uvjeta za izbor. 

Mišljenje o ispunjavanju dodatnih uvjeta za izbor na znanstveno radno mjesto daje pose-

bno povjerenstvo Znanstvenog vijeća. 

Imenovano natječajno povjerenstvo ocjenjuje sve pristupnike koji su se prijavili na natječaj 

za isto radno mjesto.  

Natječajno povjerenstvo podnosi Znanstvenom vijeću skupno izvješće, no član pov-

jerenstva može podnijeti i izdvojeno izvješće. Izvješće za svakog pristupnika mora biti 

obrazloženo. U zaključku izvješća, natječajno povjerenstvo predlaže Znanstvenom vijeću 

izbor na radno mjesto pristupnika koji najbolje udovoljava uvjetima natječaja. 
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Znanstveno vijeće, na temelju izvješća natječajnog povjerenstva donosi odluku o izboru 

pristupnika na radno mjesto. 

 

Postupak reizbora na znanstvena radna mjesta 

 

Članak 44. 

Znanstvenik na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog 

suradnika i znanstvenog savjetnika najkasnije tri mjeseca prije isteka pet godina od 

posljednjeg izbora na znanstveno radno mjesto upućuje Znanstvenom vijeću zahtjev za 

reizbor na znanstveno radno mjesto. 

Reizbor na znanstveno radno mjesto obavlja se bez provođenja javnog natječaja. 

Znanstveno vijeće u roku od trideset dana od primitka zahtjeva za reizbor na znanstveno 

radno mjesto imenuje stručno povjerenstvo za reizbor na radno mjesto. 

Stručno povjerenstvo se sastoji od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom 

zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu s obzirom na ono za koje se traži reizbor. 

Barem jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik Instituta. 

Stručno povjerenstvo u roku od četrdeset dana od imenovanja Znanstvenom vijeću podnosi 

izvješće o radu. 

Znanstveno vijeće donosi odluku o reizboru znanstvenika na radno mjesto. 

Ako Znanstveno vijeće ne prihvati pozitivno izvješće o radu odnosno ako prihvati nega-

tivno izvješće o radu znanstvenika u postupku reizbora, nakon dvije godine od donošenja 

navedene odluke, ponavlja se postupak reizbora sukladno odredbama ovog članka. 

Mišljenje o ponovljenom izvješću o radu donosi Upravno vijeće. Ako Upravno vijeće ne 

prihvati izvješće odnosno ako je izvješće Upravnog vijeća negativno, ravnatelj pokreće 

postupak redovitog otkaza o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem zaposlenika). 

Članak 45. 

O potrebi za nastavkom rada znanstvenika nakon što je navršio 65 godina života odluku 

donosi Znanstveno vijeće Instituta.  

Sa znanstvenikom iz stavka 1. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme 

od najdulje jedne godine. 

 

2. Suradnička zvanja i radna mjesta  

 

Članak 46. 

Suradnička zvanja i radna mjesta su asistent i poslijedoktorand. 

 

Članak 47. 

Suradnička zvanja i radna mjesta, te uvjeti za izbor u suradnička zvanja i radna mjesta pro-

pisani su zakonom koji uređuje znanost i visoko obrazovanje. 

 

Članak 48. 
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Izbor u suradnička zvanja i radna mjesta u Institutu obavlja se na temelju javnog natječaja 

kojeg raspisuje Znanstveno vijeće, na traženje voditelja laboratorija ili voditelja 

znanstvenog ili tehnologijskog projekta. 

Na postupak izbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Statuta za izbor na 

znanstvena radna mjesta. 

 

Članak 49. 

Posebnim pravilnikom Instituta uređuje se imenovanje mentora i ocjenjivanje rada asiste-

nata, poslijedoktoranada i mentora. 

 

3. Stručna zvanja i  radna mjesta  

 

Članak 50. 

Stručna zvanja i radna mjesta su: stručni suradnik u sustavu znanosti, viši stručni suradnik 

u sustavu znanosti i stručni savjetnik u sustavu znanosti. 

Stručna zvanja su određena zakonom koji uređuje znanost i visoko obrazovanje. 

Izbor u stručna zvanja i radna mjesta u Institutu obavlja se na temelju javnog natječaja ko-

jeg raspisuje Znanstveno vijeće, na traženje voditelja laboratorija. 

Na postupak izbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Statuta za izbor na 

znanstvena radna mjesta. 

 

 

Članak 51. 

U stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti može biti izabra-

na osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni diplomski studij. 

U stručno zvanje i na radno mjesto višeg stučnog suradnika u sustavu znanosti može biti 

izabrana osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni diplomski studij, ima pet godina 

radnog staža na stručnim poslovima i objavljena najmanje tri stručna ili znanstvena rada od 

kojih je na najmanje jedanom prvi ili glavni autor. 

U stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti može biti iza-

brana osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni diplomski studij, ima deset godina 

radnog staža na stručnim poslovima i objavljeno najmanje pet stručnih ili znanstvenih ra-

dova od kojih je na najmanje dva prvi ili glavni autor odnosno ima pet godina radnog staža 

na stručnim poslovima i stečen akademski stupanj doktora znanosti. 

 

4. Ostala radna mjesta 

 

Članak 52. 

Radna mjesta ostalih zaposlenika utvrđuju su Pravilnikom o ustroju radnih mjesta. 

Ostali zaposlenici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene općim propisima o radnim odnosima 

i aktima instituta. 

Odluku o izboru na ostala radna mjesta donosi ravnatelj na temelju javnog natječaja. 
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VII. IZDAVAČKA DJELATNOST  

Članak 53. 

Institut izdaje znanstveni časopis “Acta Adriatica” na engleskome jeziku, seriju monografi-

ja “Flora i fauna Jadrana”, i ostala znanstvena i stručna izdanja. 

VIII. JAVNOST RADA  

Članak 54. 

Rad Instituta je javan. 

Institut je dužan obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti.  

Za obavještavanje javnosti Institut može izdavati periodične biltene te podnositi izvještaje 

o svom djelovanju. 

Članak 55. 

Samo ravnatelj i zaposlenici koje ravnatelj ovlasti mogu putem sredstava javnog priopća-

vanja obavještavati javnost o djelatnosti Instituta. 

Znanstvenici Instituta imaju pravo javnog nastupanja u svoje ime i imaju pravo i obvezu 

izvještavati zainteresiranu javnost o svom znanstvenom radu. 

IX. POSLOVNA TAJNA 

Članak 56. 

Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim 

propisom ili općim aktom Instituta.  

 

Članak 57. 

Poslovnom tajnom smatraju se: 

– isprave i podaci koje ravnatelj proglasi poslovom tajnom; 

– podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Institutu; 

– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti; 

– isprave i podaci koji se odnose na obranu; 

– plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Instituta; 

– druge isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenoj osobi 

bilo protivno intesima Instituta, njegovog osnivača i drugih državnih tijelia, ili štetilo nje-

govom poslovnom ugledu, odnosno interesu ili ugledu zaposlenika. 

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćavati rav-

natelj i osobe koje on ovlasti. 
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Članak 58. 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici Instituta koji na bilo koji način saznaju za 

podatak koji predstavlja poslovnu tajnu. 

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze. 

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj. 

X. OPĆI AKTI  

Članak 59. 

Opći akti Instituta su Statut, pravilnici i poslovnici kojima se uređuju pojedina pitanja dje-

latnosti Instituta. 

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti. 

Članak 60. 

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana njihova objavljivanja na oglasnim ploča-

ma Instituta, a u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima idućeg dana od dana objav-

ljivanja. 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 61. 

Postojeći opći akti Instituta uskladit će se s ovim Statutom, a kad je to potrebno novi akti 

donijet će se u roku od šest  mjeseca od stupanja na snagu ovoga Statuta.  

Do donošenja novih općih akata Instituta, ostaju na snazi postojeći akti, ako nisu u suprot-

nosti sa zakonom i s ovim Statutom. 

Članak 62. 

Predsjednik Znanstvenog vijeća izabran prije stupanja na snagu ovog Statuta nastavlja s 

radom do kraja mandata. 

Članak 63. 

Zaposlenici izabrani u stručna zvanja i na stručna radna mjesta prije stupanja na snagu o-

vog Statuta zadržavaju postojeće ugovore o radu. 

 

Članak 64. 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Instituta, što ga je donijelo Uprav-

no vijeće Instituta na sjednici održanoj 4. svibnja 2005. godine i sve njegove izmjene i do-

pune.  

Članak 65. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta nakon 

što Ministarstvo izda suglasnost. 
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