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l\a temelju č lanka 26. stavka 2. Zakona o znm1stvenoj djdatnt>sti i visokom t>brazovanju 
("Narodne nt> vine", broj 123/03, I 05!04. l 74/04, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske. 46/07, 45/09, 6311 L 94/ 13 i 139/ 13) i članka 54. stavka I. Zakona o ustru1ovama 
("Narodne novine", broj 76/93. 29/97-ispr.. 47/99-ispr. i 35/08) Upravno vij eće Instituta za 
migracije i narodnosti. na 6. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine, donosi 

STATlJT 
INSTITUTA ZA !VUGRACIJE l NARODNOSTI 

I. Ol'ĆE ODREDBE 

Članak I . 

Ovim Statutom ureduju se: status. naziv. sjedište. djelatnost, pečat. pravni polofaj , zastupanje 
i predstavljanje, unutarnji ustroj. upravljanje i poslovodstvo, provođenje dijela postupka 
izbora u znanstvena zvanja u sl učaju ovlaštenja. izbor u suradnička i stručna zva1tja, izbor na 
znanstvena, suradnička i stručm1 radnH mjesta. reizbor znanstvenika na znanstvenim radnim 
mjestima, pol o~1j ostalih zaposlenika. javnost rada. poslovna tajna te druga pitanj1t značajna 
w obavljanje djelatnosti i poslovanja fnstitu ta za migracije i narodnosti (u da ljnjem tekstu: 
Institut) u skladu sa Zakonom o znanstvenoj d.it'latnosti i visokom obrazovanju (u cla lj11jem 
tekstu: Zakon). 

JI. STAT US 

Članak 2. 

Insti tut za migracije i narodnost i nnst1Jo je udruživanjem C'canra za istraiivanje 111igracija 1 

Zavoda za migrac ije i narodnost i sporazumom o udruživanju od 9. :; iječ nj a 1984. godine. 

Institut kao znanstvena organizacija postao je stupanjem na snagu Zakona o ustanovama 
("Narodne novine" broj 76/93) javna ustanova nad kojom je Republika Hrvatska stekla 
osnivačka prava. 

Danom stupanja na snagu Zakona o znanst venoistraži vačkoj djelatnosti ("Narodne novine" 
broj 96/93) Insti tut je nastav io s radom kao javni institut u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Stupaitjem na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Nart>dne 
novine" broj 123/0J) Institut je nastavio s radom kao javni 7.nanstveni institut u vlnsništvu 
Republike Hrvatske. 

Institut je osnovan radi provedbe programa znanstven.ih istraživanja u oblasti migracija i 
narodnosti od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku i u toj oblasti treba uspostaviti 
1.nanstvenu infrastrukturu za sustav znanosti i visokog obrazovanja. 
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Program znanstvenih istraživanja iz stavka 5. ovoga č lanka ~e sastoj i od ugovornih 
znanstvenih projekata. kolaborati vn ih znanstvenih programa 1 progrmna kontinuirane 
znanstvene djelatnosti . 

Nadwr nad zakonitošć u rada i općih akata Inslitula provodi .Vlinistarstvo nadležno za pO$l(lve 
znanosti. 

Rad Instituta vrednujc se na nač i n i uz uvje1c propisane Zakonom. 

III. NAZIV, S,JEDIŠTE, D.JELATNOST I PE(;AT INSTITUTA 

Č:la nak 3. 

Institut obavlja svoju dje latnost. posl11jc i s11djcJ11jc u pravnom promelu pod nazivom: 
!'l\S ITflJT ZA MIGRJ\CJJ E I NARODNOSTI 

Skraćeni naziv Instituta g lasi: Hvlr.-J 

U medunarodnoj suradnj i Institut se kori sti prijevodom naziva na engleskom jeziku: insti tute 
for Migration and Ethnic Stud ies. 

Na~.i v lns1i1u1a ispisan je na ploč i koja je istaknula na zgradi u kojoj Institut djel l\ic. 

Č: lanak 4. 

Naziv Instilu la štiti se na nači n na koji je zašti ćen;i, prema odredbama zakona, tvrtka 
1rgovnčkog društva. 

Članak 5. 

Sjedište Instituta je 11 Zagreb11. Trg Stjepana Radićn broj J. 

Članak 6. 

O promjeni 1wzi,·a i sjedišta Insti tuta odluč11j e osn i vač . 

Promjena naziva i sjedišta Insti tuta upisuje se u sudski registar. 

č: lmiak 7. 

Osnovna djelatnost Instituta je znanstvena djelatnost koja obuhvaća područj a: 
medu.narodnih migracija. 
i ~eljeni~Lva, 
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hrvatskih i drugih manj ina u europskim zemljama, 
unutarnjih migracija. 
etničnosti u Hrvatskoj i svijetu, 
nacionalnih rnaitjina/zajcdnica u Republici llrv1itskoj . 

lnstitm u okvi111 svoje dje latnosti: 

obavlja poslove trajne znanstvene djela tnosti u skladu s programom kontinuirane 
z.nanst vene djelatnosti, 
obavlja poslove wanstven~ djelatnosti na ugovorenim znanstvcnilll projckti llla 
kolaborat ivnim znanstvenim programima. 
pruža znanstvene i savj etničke usluge, izradu Stručnih elaborata i ek>peniza, 
suradujc s drugim srodnim institucijama i Sveuč i lištem na područj ima navedenim u 
stavku I . ovoga č lanka. 
o l~javljuj e rezultllte znanstvenih i razvojnih istraživanja. 
obavl.ia st111č ni rad iz područja osnovne djelatnosti. 
organizira kongrese. simpozije. konferencije. seminare i druge oblike tuzemne i 
međunarodne suradnje iz osnovne djelatnosti. 
sudjeluje u izvođenju preddiplornskog i ostalih oblika nastavne djelatnosti te 
diplomskog i poslijediplomskog studija, 
organizira knjižničnu . dokumentacijsku i in formacijsku slu2.bu potrebnu za obavljanje 
poslova osnovne djelatnosti Instituta, 
razvija središnju banku podataka te obradu podataka za migracije i narodnosti , 
obavlja izdavačku djelatnost. 

Osim djelatnosti iz stavaka I. i 2. ovoga čl anka upisanih u sudski registar. Institut može 
obavljati i druge dje latnosti koje služe ob11vlj<Jnj u djelatnosti iz stavka I. i 2. ovoga članka, 
ako se one u manjem opsegu ili uobičaj eno obavljaju uz navedenu djelatnost Instituta. 

Č lanak 8. 

Institut može promijeni ti djelatnost. 

Odluku o prom1en1 djelatnosti donosi Upravno vijeće Instituta uz. prethodnu suglasnost 
osnivača. 

Članak 9. 

lnstirut ima pečat s grbom Republ ike Hrvatske te svojim rnwvom i ~jcd ištem. promjera 38 
mm koji se koristi za javne isprave. 

Naručivanje, upotreba i zamjenjivanje pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način 
propisan zakonom. 

Za svakodnevno poslovanje Inst itut i111a žig okruglog i žig pravokutnog oblika bez grba 
Republike Hrvatske, koj i sadrže puni naziv i sjedište Instituta. 

Ukoliko Institut ima više 7.igova oni moraju biti označeni rednim brojevima. 
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O broju. pravi ln~j upotrebi . osobama odgovornim za čuvanje i uništavanju žigova 
odlučttje ravnatelj Instituta. 

Članak I O. 

lnstin1t može osnovati podružnicu odnos1w drugu ustroj benu jedinicu. samo uz prethodnu 
suglasnost i'v! i n isturst va nadležnog za poslove znanost i. 

Naziv podružnice štiti se na nač i n na koj i je zaštićena. prema odredb11ma zakona, tvnka 
trgovačkog društva. 

Podružnica Insti tuta upisuje se u sudski regis!Hr. Prijavu za upis podružnice podnosi Institut. 

c':Ianak 11. 

Institut osniva područne centre. 

Područni ccmri su znanstvene jedinice Instituta koje nrganiziraj 11 obavljaju znanstvene 
stručne poslove. u okviru osnovne djelatnosti Instituta. 

Područni centri se osnivaj 11 s11kladno Strategiji rnzvo.ia Instituta. 

Područni centar osniva Upravno vijeće Instituta. na prijedlog ravnate lja lnstit11ta, 11z 
prethodno mišljenje Znanstvenog v ijeća Instituta, a temeljem suglasnosti Ministarstva 
nadležnog za poslove znano:;ti . 

Područ.n i centri djeluju sukladno Poslovniku o rad 11 koji donosi Upravno v ijeće Instituta. na 
prijedlog ravnatelja Instituta i uz prethodno mišljenje Znanstvenog vij eća Tnsiit11ta. 

Radom podruimog ce111ra upravlja vodite lj centra. kojega irncmtje ravnatelj Instituta uz 
prethodno mišljenje ZnHnstvenog vijeća Lnstitut<I . 

Preswnkom znanstven..: svrhe zbog koje je područni centar osnovan. centar se ukida po 
postupku po kojem je i osnovan. 

IV. PRAVNI POLOŽA.J, ZASTU PAN.JE I J>REllSTAVLIAl'i,fE TNSTITUTA 

Članak 12. 

Institut je znanstvena organizacija upisana u s11dski registar i 11 Upisnik znanstvenih 
organizacija koji vodi tvlinistarstvo nadležno za poslove znano$ti. 
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Č' lanak I 3. 

lnstitut posluje samostalno i obavlja svoju djclmno~t na način određen zakonom, ovim 
Statutom i drugim općim aktima Insti tuta. 

Imovinu Instituta č ine sve nekretnine i pokretnine te drnga imovinska prava koja su do 24. 
kolovoza 1993. godine. kao dana stupanja na snagu Zakona o us1.anovam11. bile društvena 
sredstva na koj ima je pravo raspolaganja imao lnstitul. 

Imovina Insti luta su i sredstva nad koj ima je Institut stekao pravo vlasništva nakon stupanja 
na snagu Zakona o ustanovama. 

Č lanak 14. 

Institut može osnovati trgovačko drnštvo. stjecati dionice ili udjele u već o:movim1111 
trgovačkim društvima samo u7. prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove 
znano~t i . 

Članak I 5. 

Za obveze preuzete u pravnom prometu Institut odgovara svom svojom imovinom (potpuna 
odgovornost). 

Osn i vač Instituta solidarna i neograničeno odgovara za njegove obveze. 

Članak 16 

Institut ima jedinstveni ži ro-račun preko kojeg obavl,ia promet novčanih sredstava. 

Članak I 7. 

Instin1t predstavlja i zastupa ravnatelj. 

Clanak 18. 

Ravnatelj Instituta ima sva ovk1šte1tja u pravnotn promen1 u okviru djelatnosti Insti tuta 
upisane u sudski registar. 

Ravnatelj Instituta ne mo:le bez prt: thodne suglasnosti Upravnog vijeća Instituta samostalno 
sklapati ugovore u pravnom prometu čija vrijednost pre lazi iznos od I 00.000,00 kuna. a 
ugovore čija je vrijednost veća može sklapati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća 

Instituta . 
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Insti tut ne može b.:z suglasnosti Minjstar~tva nadležnog 7.a poslov.:- 7.nanosti . kao osn i \'ača. 

s1eći. opt~reliti ili orudi1i nekre1ninu ili drugu imo\'inu čija je vrijednost ,·eća od iznosa od 
200.000.00 kuna. 

Ugo\'ornc Lnanst,ene proj~kte. koji se financiraju dijelom ili u cijclos1i iz sredstava 1 reć ih 

(tr:i.i~ni projekti) ravnatelj zaključuje na prijedlog Znanstvenog vij ~ćn Jnsti luta i s time 
upoznaje Znanst\'eno vijeće Instituta. 

V. 'AČI . fl\A\CIRA~JA li'iSTlT t.; T,\ 

č'lanak I<>. 

Institut se firmncira iL: 

sredstava <>snivača. 
državnog proračuna Rcpublil.e Hr\'atskc. 
proraču n a županija. grndovo i opć ina. 
školarina. 
prihoda od znanst,·enih. istražival:kih. umjc1 ručkih i stručnih projekata. ;:nanstve11ih i 
st ručn i h elaborata i cksper1iw. 
zaklada. donacija i pomoći. 
prihoda od nnkladnit ke djelatnosti. 
prihoda ost\':1renih nu tržištu. 
prihoda od imo,·inc. udjda u ugovackim društ' ima. prihoda ostvarenih od pra\'11ih 
osoba iz č l a nka 66. L:akona. kao i prihoda od 11 lagt111,;a fi ;:ičkih i prn vnih osoba. 
ugo,·ora koj i proizla7.e iz mcdunarodnc suradnje. 
ostalih iz,·oni. 

Institut se može linancirati samo iz onih iz,·ora koji ne utjecu na njego\11 nco' i~nost i 
dost~i anstvo. a vlastiti prihodi mogu se ostv:irivati samo djclmnostirna koje ne ~tete 
ostvnrenju osnovnih zadaća Instituta kao javnog znanstvenog lnstilllta. 

lz1 ori i nači n financiranja ostvan\i u ~" po postupku i prema ll\jctima utvrdenim 7.:1kono111. 

Č'lanak 20. 

Institut se financira putem proračunn lnstitll!a. 

Proračun Instituta prcdla7e !'ll\'natdj temeljem rasprn,·e 7.nansivcnog \'ijeća lnstiHna. Odluku 
o proračunu donosi Upravno vijeće lnstitul:I na temelju pr.:thodne suglasnosti ministra. 

Znanst,·eno vijeec lnstinna daje pr.:thodno mišljenje o proračunu Instituta naipolovi čnom 

već i nom glasova ukupnog broja č lanova. 
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Clanak 21. 

l;c. sredstava navedenih u č l anku 19. shwak I . ovoga Stalutn osiguravaju se plaće 

znanstvenika. suradnika. zaposknik;1 izabranih na stručna radna mjesta. kao i ostalih 
lapt)slenika u skladu s ustrojem radnih mjesta te osOO\'ni troškovi održavanja objekata i 
opreme u lns1itutu (hlatf11i pogon). 

Macerijalni i ostali troškovi za rad na <inanstvcnim projektima osiguravaju se prema posebnim 
ugO\'Orima s l\·linistarstvom nadležnim za poslove znanMti. u skladu s posebnim programom 
financiranja z.nanstveue c.ljelainosti . 

Sredstva iz sta,·ka I. i 2. o,·og članka zajednički čine troškove rada na znanstvenim 
projektima. 

7.a rad na posebnim projekt ima ili programima u skladu s 01•im Statutom. mogu se 
privremeno ili stalno zaposliti 71rnnst\'enici. suradnici ili drug.i zaposlenici. s tim da se S\'i 
troškovi osiguravaju iz ovih projekata. 

VI. Ul\UTA!lt\.n UST!lOJ l 'STITCTA 

( J,mak 22. 

U skladu s djelat nošću i uvjetima rada u Inst itutu znanstvena djelntnost Institut" odvija sa u 
okvi ru sljec.leć ih znanslvcnih odajekn: 

Znansl\'eni odsjek za migracijska i demografska istraživanja. 
Znanstveni od~jek za et ničk;1 istraživnnia i nacionalne manjine. . . . 

Rad u Stručnoj službi Instituta obavlja se unutar slje<lećih odjeljaka: 

Odjeljak pravnih. kadrovskih i opć ih poslova. 
Odjd jak ti nancijsko-računovodstvcni h poslova. 
Odjdjak za knjižničnu. dokumentacijsku i izdavačku djelatnost. 

Č'lamik 23. 

Znansiveni odsjek je tt!mcljna unutarnja ustrojb~najcdinica z.nanst,·cne djelau1osti u Institu tu. 

Znanstveni odsj~k izvodi znanst1•cni i visokostručni rad iz područja osnovne djelatnost i 
Instituta. 

Djelatnost i način ra<l~ Znanstvenog. odsjeka pobliže se mcduju posebnim općim aktom koj i 
donosi Znanst1 eno Yij.:ćc Instituta. 

U okviru Znanstvenog odsjeka 7.nanstvcna djdutnost se obavlja putem znanstvenih proj<!kata 
na koj ima su m1gažirane osobe i;-:abrane u 7.ntinstvcna. sur:idn ičk<i i stručna ;::q111ja. 
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Članak 24 . 

Članovi Znanstvenog odsjeka su osobe izabrane u znansrvena. suradnička i struč na zvanja. 

U radu 7nanstvenog odsjek11 mogu sudjelovati osobe izabrane u znanstvena, suradnička i 
stručna zvanja. koje su zaposlene izvan Institut11, a sudje luju u znanstvenoj djelatnosti 
Odsjeka ili su vanjski suradnici na znanstvenim projekti ma i kolaborat ivnim programima koji 
se izvode u okviru Znanstvenog odsjeka. 

Č lanak 25. 

Znansrveni odsjek ima pročelnika koj i uskladujc. organi2.in1. nadzire vodi znanstveni 
st ručni rad Znanstvenog odsjekli i koj i odgovara za njegov rnd. 

Znanstveno vijeće Instituta na prijedlog članova Zmu1stvenog odsjeka izabire proče lni ka iz 
redova znanstvenika Znanstvenog odsjeka. 

Pročel nik Znanslvenog odsjeka bini se na vrijeme od dvije godine. 

Ista osoba može biti ponovno birana. 

Č lanak 26. 

U Stručnoj s lužbi obavljaju se strnčni, pravni. fi nancij sko-računovodstven i , stati stičk i. 

kadrovski. administrativni , računal no-i nformatički, knjižnični , dokumentacijski. izdavački te 
tehn i čk i i pomoćni poslovi ;:a porrebe Instituta. 

Č lanak 27. 

Unutarn.ii ustroj Insti tuta pobliže se uređt\ie posebnim aktom koj i donosi Upravno vijeće 

Insti tuta. 

VII. TI.JELA J!\STITUTA 

Institut ima: 

ravnatelja, 
:cnanst veno v ijeće. 

upravno vijeće. 

Članak 28 

druga tijela prcdvidcna Statutom ili na njemu memeljenim općim ak tima. 
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I. Ravnatelj 

Clanak 29. 

Voditelj i čel nik Instituta je ravmitelj . 

Ravnate lj organizira i vodi cjelokupan rad i ptdovanje Instituta. a osobito: 

predstavlja i zastupa Institut. 
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun lnstitma, 
zastupa lnsti n1t u svi n1 postupcima pred sudovima. upnivrn m drugim dr'l.avnim 
tijel ima. te drugim pravnim osobama. 
izvr:fava odluke Upravnog vijeća Insti tuta, 
odgovoran je za zakonitost rada ]nstituta. 
predlaže opći akt o unutarnjem ustroju Insti tuta. 
predlaže opći akt o ustroju radnih mjesta Instituta, 
predlaže Znanstvenom vij eću lnstilllla opć i akt o postupku od lučivmtj a o pribvaćm1j u 

izvješća o radu znanstvenika (re izbor znanstvenika). 
predlaže Znanstvenom vijeću Instit uta opći akt o radu mentora i vrednovanju rada 
asistenata i pos lijedoktornnada, 
donosi kriterije za ocjenu rada osoba ;:aposienih na stručnim radnim mje~tima uz 
prethodno mi~ ljenj c Znanstvenog vijeća lnstilllta. 
predlaž.e druge opće akte Instituta. 
provodi opće akte Instituta i donosi upute 11 svezi s tim, 
podnosi U pravnom vijeću lnsti tul<l izvješće o godišnj im i periodičnim obničuninrn, 

predlaže Upravnom v ijeću Insti tuta proračun Instituta temeljem rasprave Znanstverwg 
vijeća lnsti tum. 
predla7.e raspodjelu dobiti , 
daje Upravnom v ijeću i Znanstvenom vijcć.u prijedlog i mi8ljenja o pojedinim 
pitanj ima iz nj ihove nadležnosti, 
predlaže Upravnom vijeću lnstitut;1 in1enovanje pomoćn i ka ravnate lja, 
od l učuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u skladu sa zakonom ov 1111 
Statutom. 
od l učuje o pravima iz radnog odnosa u prvome stupnj u. 
određuje osobe ovlHštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije. 
daje pisanu p11110111oć drugim osobarna 1.a zastupanje Instituta u pravnom prometu, 
daje suglasnost za prijavu na natječaje za projekte, 
dostavlja na suglasnost Statut Instituta u sklmlu s<r Zakonom. 
obavlja i druge poslove utvrdcnc ovim Statutom i cl rugi lll općim aktima Instituta. 

Za ravnatelja Jn~tituta može biti imrnovana osoba koja je izabrana u znanstveno zvaitje višeg 
znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje u području registrirane djelatnosti Instilllta. 

Ravnatelj Insti tuta imenuje se na čet iri godine, na temelju javnog natj ečaja koji raspisuje 
Upravno vijeće Instituta. 
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Natjeb\i 2a imcno,·anjc ravnatelja o~ja,·Jjujc se li ''l\arodniru no,·inama". dnc\110111 cisku i na 
~l u7benim internetskim stnmicama lnstitum. 

U rrntječaj u se obj avlj ttiu uvjeti koje mora kandidat ispunjavati, vrijeme 7.a koje se imenuje. 
rok do kojeg, se pri maju pri.iavc kanclidn1a i rok u kojemu će prijavljeni kand idati biti 
obaviješteni o izbon1. 

Rok do kojeg se primaju prijm·e kandidata ne moie biti kraći od osam dana od dana objave 
natječaja. a rok li kojem se kandidati obavještavaju o izbonr ne mo7e biti dulji od čeudeset i 
pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. 

Č' l anak 31. 

R<wnatelja Jnstituta imcnu.ic i raz1ješava Upravno vijeće Jnstituta. 

U postupku imenovanja Upravno \·ijeće Instituta imenuje. na prijedlog Znanstvenog vijeća 
Instituta nacjcčajni odbor od pet članova. koji pro,jt:111\·a ispunjanrju li kandidati u natječaju 
opće i posebne tl\:jCtC za imenornnje ravnatelja. propban<' O\·im Statutom i 1.akonom. 

Uprnvno vijeće lnsti llltn . na teme lju izv.jc;;ća 1i:ttječajnog odbora do~t:1 vlja Znanstvenom 
vijeću lnsti1 u1 a imcnn i natj ečajne materijal<: on ih kand idata u natječaju k<.>j i iimtiu propisane 
uv.ic1c za imenovanje ravnatelja. 

Clanak 32. 

Znanstn~no vijeće Instituta daje mišljenje Upravnom v11ccu Instituta o najpovoljnijcm 
kand idatu za i rn~novanjc ravnate lja u roku od osam dana od dana primitka natječajnih 

materij ala . 

Uprarno VIJ<'C<' Instituta imenuje nwnateljcm Instituta osobu koja ispunja\'a U\jctc za 
imcno\·anje ra\·nmelja odrcdenc o\·im Statutom i zal..onom. 

l$ta osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja. ali ne više od dva mandata uzastopno. 

Čla11nk .3-l . 

Cpravno ,·11ece Instituta dužno je u roku otlrctlrnom u natječaju obavijestiti srnkog 
prija\'Jjenog kandidata o i;o-horu i dati mu pouku o njego,·om prnvu da pregleda natječajni 
materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka oba,·ijesti mo~e ..:ahtijc,•aci sudsku 
7aštitu kod nadležnog suda. 
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Kandidat koj i je podnio prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog 
bitne povrede postupka ili zbog toga što iwbrani kandidat ne ispunjava uvjete koj i Sll 

objavljeni u natj cč.aj u . 

O tu:lbi i:.: ;;lavka 2. ovog članka o<ll uč t\ie sud nadležan za radne sporove. 

Č:lana k 35. 

Ako ;;e na rw;pisan i natječaj ni tko ne prijavi ili nitko od prijav ljenih kandidata ne bude 
izabran, natječaj će se ponovi ti . 

Do imenovanja ravnate lja na temelju ponovljenog natječaja i111enovat će se vršite lj dužnosti 
ravnatelja. al i najduže cio godinu dana. 

Vršitelja du:i.nosti ravnatelja imenuje Upravno vij eće lnstirnta. 

Članak 36. 

Ravnate lj lnstiturn može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan. 

Upravno vijeće Instituta dužno je razriješiti ravnatelja ako: 

ravnate lj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu. 
nastanu takvi razlozi koj i po posebnim propisima ili propisima koj ima se ureduju radni 
odnosi dovode do prestanka ugovora o radu, 
ravna1elj ne postupa po propisima ili općim ak1ima Instituta il i neosnovano ne izvršava 
odluke 1ije la lnstilul<J il i postupa proti vno nj ima. 
ravnatelj svoj im nesavjes.ni1J1 ili nepravi lnim radom prouzroči Insti tutu veću ŠLeLu ili 
ako zancman\jC ili nesavjesno obavljCl svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu 
nastat i veće smet1\ie u obavJ.ianju dje latnosti Instituta. 

Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o 
razlozi ma za raz1ješenj e. 

U sl učaju razrješenja r<wnatelj <J i111enova1 će ;;c vršite lj du:!.nosti ravnalelja, a Insti tut j e dužan 
raspisati natj ečaj za ravnatelja u roku od trideset dana od dana imenovanja vršite lj a dužnosti. 

Članak 3i. 

Protiv odluke o razrješenju ravnate lj koj i je razriješen ima pravo tužbom traži Li sudsku zaštilll 
prava. ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je 1a povreda mogla bitno 
utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi w raz1ješenje propisani odredbom članka 36. 
stavak 2. ovoga Statuta. 

Tužba iz stavka l . ovoga članka podnosi se nadležnom sudu u mku od trideset dana od dana 
primitka odlt1ke o razrješenj u. 
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Pomoćn i k rnvnatelja 

Članak 38. 

Ravnatelj Instituta mozc imati jednog pomoćnika. 

Pomoćnika ravnatelja 1 menu.1 ~ Upravno vijeće na prijcdlog ravnatelja na vrijeme do če t i ri 
godine. 

Pomoćnik ra' na1elja obadja sve poslove iz nadle7nosti ra\·natdja Instituta koje mu on 
povjeri. 

Osoba koju ravn~telj predlaže w svog pomoćn i ka mora biti znanstvenik izabran nn 
znanstveno radno mjesto u lns1itutu. 

Članak 39. 

Upravno vi.iećc du.i'.no je razriješiti pomoćnika ravnot.: lja: 

ako pomoćn i k ravnatelja sai11 zatraži raz1;idenje:: suk ladno odro:dbama ugovora o radu, 
ako postoj..: razlozi koj i po posebnim propisima ili propisima ktijinrn se uređuju rndni 
odnosi dovode do preswnka ugovora o radu. 
ako pomoćnik ravnatelja ne postupa po zakonsJ..im propisima ili općim aktima Instituta ili 
neosnovano n.: izHša\a odluke tijela Instituta ili postupa proti,·no njima. 
ako pomoćnik ravnatelja nesavjesnim ili ne.pravilnim radom prouzroči ,·eću šicru Institutu 
ili ako zan~111aruje ili n<'savjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu naslnti 
veće s111eu1je u obavljanju djelatnosti Insti tuta. 

Prije donošenja odluke o nv.rješenju pomoćniku ra,·naidja se mora dati mogućnost da se 
izjasni o raL101i111a za razrješenjt:. 

2. Znanstveno vijeće 

Članak 40. 

Znanstveno vij eće .i~ stručno tijelo Inst ituta. 

7.nanstvcno vij ~ć.:: 

ut\Tdujc i provodi znanstvenu poli1iku lnstituw. 
raspr.wlja i odlučuje o 7Jlanstvenim i stručnim pitanjima 
provodi dio posn1pka izbor11 u znanstvena 7.\ anja. kad je lnstinn za to ovlašten. 
provodi postupke izbora n;1 znanstvena, suradnička i stn1cna radnu mjesta, 
imenuje i rnzi:jcšt!ie dio č l nnova Upravnog vij..:ća Inst ituta, u sklt1du sa Statutom. 
predlaže Upravnom v ijeć u Instituta kandidate za natječajni odbor za izbor ravnatelja 
lnstitul<l. 
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daje Upravnom vijeć u Insti tuta prethodno mišljenje u postupku donošenja Statuta. 
donosi opći akt o djelatn(lsti i nač.inu rada Znanstvenog odsjeka. 
na prij edlog ravnatelja lmtituta provodi raspravu o proračunu Instituta, 
daje Upravnom vijeću Instituta prethodno miš ljenje u postupku donošenja akta o 
unutarnjem ustroju [nstituta i akta o ustroju radnih mjesta Instituta, 
predlaže ko laborativni znanstveni program i imenuje voditelja kolaborativnog 
znanstvenog progran1a, 
donosi na prijedlog ravnatelja Instituta opći akt o postupku odlučivanja o pri hvaćanj u 
izvješća o radu znanstveni ka suk ladno Zakonu. 
od lučuje o i zvješću o radu znanstvenika sukladno Zakonu. 
:;vake godine donosi odluku o ocjeni rada asistenata sukladno Zakonu. 
donosi l>dluku o ocjeni rada poslijedoktoranada sukladno Zakonu, 
donosi na prijedlog ravnatc[.ia opć i akt o n1du mentora i vrednovanju rada asistenata i 
po si ijedokotranada, 
donosi odluku o ocjeni n1da mentora sukladno Zakonu. 
odlucuje o potrebi za nasrnvkom rada 7.nanstvenika kojem prestaje ugovor o radu zbog 
odlaska u mirov inu sukladno Zakonu, 
predlaže ravnatelju donošenje odluke o raspisu natječaja za znanstvena, suradnička i 
stručna radna mjesta, 
donosi odluku o dodjelj ivanju počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik 
umirovljenim znanstvenim savjetnicima Instituta. 
donosi odluku o imenovi111ju i raz.ij ešenju glavnog. i odgovornog urednika časopi sa 
koj i izdaje Institut. 
na prijedlog glavnog i odgovornog urednika donosi odluku o imenovanju i raz.rjcšenju 
čla nova uredništva časopisa koj i izdaje Institut. 
obavlja druge poslove određene odlukom o osnivanju i Statutom Instituta. 

Č l anak 4 1. 

Znanstveno vijeće Instituta č ine : 

osobe izabrane na znanstvena radna mjesta. 
jedan predstavnik osoba iw branih na suradnička radna mjesta asistenata 
posl ijedoktoranada. 

Članak 42. 

Predstavnika as istenata i poslijedoktoranada u Znanstveno v ijeće Instituta biraju asistenti 1 

posli.i ccloktorand i zaposleni u Jnsti t utu. 

Mandat pred~tavn ika as istenata i poslijedoktoranada u Vijeću traje dvije godine. 

Ista osoba može biti ponovo birana ako .ic zaposlena na suradničkom radnom mjestu <1s istenta 
il i posl ijcdoktoranda. 

Članstvo predstavnika asistenata poslijedokt<>rnnada u Vij eću, kao i prestanak mandata 
utvrđuje se na sjednici Vijeća. 
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Predstavnik asistenata i poslijedoktoranada u Znanstvenom v ijeću Instituta može biti opozvan 
i prije isteka mandata na koji je biran. Opoziv predstavnika obavlja se. na isti način i po istom 
postupku kao i izbor predstavnika. 

Članak 4 3. 

Predsjednika Zmmstvenog vij eća Instituta, koji mora biti izabran na znanstveno radno mjesto. 
biraju izmcdu sebe članovi V ijeća na vrijeme od dvije godine. 

Zamjenik pred~jcdnika takodcr mora biti izabran na znanstveno radno mjesto. 

Zamjenika predsjednib Znanstvenog vijeća Instituta birn Vijeće na vrijeme na koje se bira i 
predsjednik. Zamjenik predsjednika saziva i predsjedava sjednicama V ijeća u odsutnosti ili u 
slučaju spriječenosti predsjednikH Vijeća. 

Osobe izabrane za predsjednika ili zamjenika Znanstvenog vijeća Instituta mogu, po isteku 
1nandata. biti ponovo izabrane. 

Članak 44. 

Mandat predstavnika u Znanstvenom vijeću Insti tuta traje. dv ije godine. 

Jsta osoba mole biti ponovo birana. 

Č' lanstvo u Znanstvenom v ijeću lnsliLuLa kao i pres tanak mandata potndtue se na sjednici 
Znanstvenog v ijeća Instituta. 

Predstavnik u 7..nanstvenc>rn v ijeću lnstitllla može biti opozvan i prije isteka mandata na koj i 
je biran. 

Opoziv predstavnika obavlja se na isti nac:'.in i p() istom postupku kao i izbor predstavnika. 

Č'Janak 45. 

Znanstveno v ijeće Insti tuta poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama. 

Znanstveno vijeće Instiwta pravo valjano raspravlja i odl učtuc kada je na sjednicama nazočno 
više od polovice ukupnog broja članova. 
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Članak 46. 

Znanstveno vijeće Inst ituta može donijeti poslovnik <J svome radu kojim se pobli7.e. ureduju 
pitanja koja nisu regul irana Zakonom i odredbama ovoga S tatuta. 

Znanstveno vij eće Insti tuta može imenovati povjerenstvo radi rješavanja određenih pitanja iz 
svoje nadležnosti. 

Broj članova povjerenstva i djelokrug nj ihova rada odredqjc se od lukom o imenovanju . 

3. Upravno vijeće 

Članak 47. 

Institutom upravlja Upravno vijeć.e Insti tuta. 

Članak 48. 

Upravno vijeće Instituta ima pet č lanova. 

Predsj ednika i dva čl ana Upravnog vijeća Instituta imenuje i razrješava osnivač, jednog člana 
biraju članov i Znanstvenog vij eća Instituta. a j ednog člana. koji je predstavnik zaposlenika. 
imenuje radničko vijeće. 

Ukoliko radn ičko v ijeće iz stavka 2. ovog članka nije uteme ljeno. jednog č lana Upravnog 
v ijeća Instituta imenuju i opozivaj u radnici Instituta neposrednim i tajnim glasovanjem, na 
način propisan Zakonom o radu za izbor radničkoga vij eća koje ima samo jednog čl <m<l . 

Č lanak 49. 

Predsjednika Upravnog vijeća Jnstitu1a imenuje ministar. 

M1mdat članova Upravnog vij eća Insti tuta trilie četiri godine. 

Članak 50. 

Član Upravnog vijeća lnstitt1ta može bi ti razriješen du7nosti i prije isteka vremena na koje je 
imenovan ako: 

sam zatraž i razrješenje, 
ne ispunjava dužnosti člana $ukladno Zakonu i ovom Statutu. 
izgubi sposobnost obnašanja du7.nos1i. 
svojim ponašanjem povrijedi ugled duinosti koj u obm1š11. 
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Postupak ra<li utvrdivanja uvjeta za raz1jcšcnje č l a na može pokrcmtti svaki član Upravnog 
vijeća Insti tuta. Znanstveno vijeće Institurn i radničko vijeće podnošenjem zahtjeva za 
pokretanje na vedenog postupka. 

O zahtjevu iz stavka 2. od lučuje osnivač la članove Upn1vnog VtJeca Institu ta koje .ie 
imenovao. Znanstveno v ijeće Instituta za elana kojeg je izabrala. a radničko vijeće za č lana 

kojeg je imenovalo u Upravno v ijeće Insti tuta. 

Članak 5 l. 

Upravno vijeće lnstin1ta donosi : 

Statut Instituta. 
opći akt o unutarnjem ustroju Insti tuta. 
opć i akt o ustroju ra<l nih mjesta Insti tuta. 
druge opće akte kada.je to odre<1eno ~akonom ili ovim Siatutom. 

Upravno v ijeće Insti tuta: 

vodi fina ncijsku i poslovnu poli tiku Instituta, 
donosi programe ruda i razvoja Instituta i nadzire nj ihovo izvršavanja, 
odlučuje o raspo laganju imovinom Instituta čij ~ je vrijednost veća od iznosa od 
200.000,00 kuna (nekretnjnc i pokretnine). uz suglasnost Ministarstva 
nadležnog za poslove znanosti. 
predlaže osniva0u promjenu djelatnosti. 
donosi odluku o proračunu Insti tuta sukladno Zakonu. 
odlučuje o godišnjem obrač unu, 

od lučuje o raspodjeli dobiti, 
donosi odluke o osnivanju u:;t rojbenih jedinica Instituta uz s11glasnos1 
1vlinistarstva na<ll e:<'.nog za poslove znanosti. 
donosi drugostupanjske pojed i načne odluke u sve1.i radnih odnosa. 
donosi mišljenje o ponovljenom izvj ešć u u 1wstupku reizbora znanstvenika na 
znanstveno radno mjesto sukladno Zakonu. 
donosi mišljenje o drugom izvj egću ako je as istent ili poslijedok10ran<l dva 
puta ocijenjen negativno sukladno 7.akonu, 
daje osn i vaču . ravnatelju i Zn1111sh·eno111 vijeću Instituta prijedloge i mišljenja 
o pojedinim pitanj ima, 
odlučuje i o drugim pi tanj ima odreclenim zakonom, drugim propisima i ovim 
S1;1tutom. 

č: Janak 52. 

Upravno vijeće Instituta odl učuje i rasprav lja na sjednicama. 

Sjednice Upnivnog vijeća Jnsti1 t,lla saliva pre<lsjcduik. 

Upravno vijeće Insti tuta raspravlja i pravovaljano od lučuje kada je na sjed1ticmna nazočno 
vise od polovice ukupnog broja članova . 
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\!pravno vijeC:.e Instituta donosi odluke natpo l ovičnom većinom ukupnog broja članova. 

č:· 1anak 53. 

Upravno vij eće lnsciruta 11107.e donijeti poslovnik o svome radu kojim se pobl iž.e ureduju 
pitanja koja nisu regulirana Zakonom i odredbama ovoga Statuta. 

Upravno vijeće Instituta može imenovati povjerenstvo radi rješavanja određeni h pitanja 1z 
svoje nadležnosti. 

Broj članova po\jcrcnscva i djelokrug njihovog rada odreduje se odlukom o imenovanju. 

VIII. ZNANSTVI-:NA ZVAN.JA I POSTUPAK IZBORA U ZN.>.\.J~STVENA ZVANJA 

I. Provedba postupka izbora u znanstvena zvanja 

Članak 54. 

Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik. viš i znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik i 
znanstveni savje tnik u traj nom zvanju. 

(Janak 55. 

Postupak izbora u znanstveno zvanje pokreće se zahijevom osobe koja smatra da ispunjava 
uvjete za izbor u odrede.no znanstveno zvanje. 

Postupak može pokrenuti i Institut za osobu koja;; Institutom ima sklopljen ugovor o radu. 

Zahtjev w izbor u znanstveno zvm~e podnosi se znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj :w 
provođenje di.ida postupka izbora s dokazima o ispunjavanju uv.ieta. odnosno Institutu akl> je 
Inst itut ovlašten za provode1\je dijela postupka izbora u znanstveno :;:van.1 e, u skladu sa 
Zakonom. 

Za provođenje dije la postupka izbora u znanstveno :;:vanje osobe koja je zaposlena u Inscitucu, 
isključivo je nadležan Insti tut. ako imn ovlaštenje w provodc1\jc dijda postupka i<.bora. 

Postupak izbora u znanstvena 2va1\ja. rokovi i vrijeme na koje se osoba bira u određeno 
znanstveno zvanje utvrđeni su Zakonom. 

Znanstveno 7.VaJ\je je trajno, a prestaje prelaskom u više zva1\jC ili oduzimanjem zvanja, u 
skladu sa Zakonom. 
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2. Izbor u počasno zv:rnjc 

Č l anak 56. 

Znanstveno v1_1ece Insti tuta može, bez provođenja javnog natječaja, ;;vojim istaknutim 
umirovljenim znanstvenim savjetnic ima dodije liti počasno z.nanstveno zvanje zaslužni 
znanstvenik. 

Zaslu:lni :wanstvenik dodjelom počasnog zvimja stječe s ljedeća prava: 

pravo na vođenje znanstvenih projekata Instituta i pravo sudjelovanja u radu na 
znanstvenim pn~j ckiima, 

pravo na sudjelovanje u radu Znanstvenog vij eć;~ lnstirnta i drngib strnčni h tijela 
Inst itu la. 
pravo 1111 sudjelovanje 11 kolaborativnim z.nanstvenim programima. 
pravo na korištenje prostora i znanstvene opreme u Institutu. a u svrhu znanstvenog 
rada za potrebe Instituta, 
pravo na sudjelovanje u uređi vanju izdanja Instituta (časopisa i dr.). 
pravo da bude imenovan mentorom asisteminrn. 
pravo da organizira znanstvene sk11pove Institut~. 

Znanstveno vijeće Instituta donosi odluku o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja zaslu7.ni 
znanstvenik već inom glasova ukupnog broja č lanova vijeća. 

Prijedlog :i:a dodje lu počasnog zvanja s obrazlo;;'.enjem i bibliografijom radova može 
Znnn:;tvenom vijeću podnijeti ravm11elj lnstit11ta ili najmanje tri člana Znanstvenog vij eća 
Instituta u znanstvenom zvanj u. 

IX. ZAPOSLENTCJ JNSTJTUTA J l ZBOR NA RADNA MJESTA 

Člam1k 57. 

U Institutu su zaposleni : osobe zaposlene na znanstvc11im radn.in1 mjestima. osobe zaposlene 
na suradničkim radn im mjesti ma as istenata i poslijedoktoranada, osobe w poslene na stmčnim 

radnim mjestima i os lali zaposlenici. 

t. Znllnstvena rndnll mjesta 

Članak 58. 

Znanstvena radna mjesta su: znanstveni suradnik. viši znanstveni suradnik. znanstveni 
savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zva1\it1 . 

Uvjeti i postupak za izbor na znanstvena radna mjesta utvrdeni S\l Zakonom, ovim Statutom i 
općim akto111 o ustroju radnih 111jesta lnsti tula . 
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2. Suradnička zvanja i radna m,jesl:i 

č'Janak 59. 

Suradnička zvanja i radna mjesta su: asistent i poslijedoktorand. 

Uvjeti i postupak za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta utvrdcni su Zakonom, ovim 
Statutom i općim aktom o ustrojll radnih mjesta lnstitllta. 

3. Siručna zvanja i radna mjesta 

Članak 60. 

Stručna zvanja su: stručn i suradnik. viši stručni suradnik i stručn i savje.tnik. 

Stručna radna mjesta s11 : stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju. v1s1 
stručni suradnik 11 sustavu zmu1osti i vi:;okom obn1zovanju i stručni savjetnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju. 

Uvjeti za izbor na stručna radna mjesta Sli : 

a) za stručnog sunidnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - izbor u zv1u11 e 
stručnog smadnika. 

b) za višeg stručnog suradnika u sustavll znanosti i visokom obrazovanju - izbor u zvanje 
višeg stručnog suradnika, 

c) za stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - izbor u zvanje 
stručnog savjetn.ika. 

Osobe li stručnim zvanjima rade na odgovarajućim radnim mjestima stručne poslove vezane 
uz znanstveni rad i znanstvena istraživanja. 

Uvjeti za struč.no zvanje stručn i suradnik Sli : završen d iplomski swdij prema ranije va7.ećim 

propisima odnosno predc.l iplomsk.i i diplomski sveuči lišni s tuc.lij il i integrirani preddiplon1 sk.i i 
diplomski sveuči l i šni studij odgovaraj ućeg smjera u sklac.lu s osnovnom djelat nošću lnsli tula i 
iskustvo suradnje na z1111nstvenom projektu. 

Uvjeti za stnično zvanje viš i stručni Sllradnik su: završen diplomski studij prema ranije 
važećim propisima odnosno prcddiplomski i diplomski sveuč i l išni studij ili integriran i 
preddiplomski i diplomski sveuči li šni scudij odgovaraj uć.eg ::;mjer<J u skladu s osnovnom 
djelatnošću Instituta. rac.l no iskustvo pet godina na istra2:ivanjima s područja djelatnosti 
Instituta i barem pet o~javljenih stručnih radova ili j edan znanstveni rad. 

Uvjeti za stručno zvanje stru6ni savjetnik: završen diplomski stuc.lij prema ranije važećim 
propisima odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišn i studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski ;;veuči l išni studij odgovarajuceg smjera u skladu s osnovnom djelatnošću Insli tuta. 
radno iskustvo pet godimi na istraživanjima s područja djelatnosti lnslituta i barem deset 
objavlj.::nib stručni h radova ili dva znansivena rada. 
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Osobe zaposlene na stručn im radnim mjesLima duznc su jednom godiš n.ie podnositi izvješće o 
svom radu ravnatelju Instituta. 

Ravnalelj Instituta uz prethodno mišljenje Znanstvenog VIJeca Insti tuta donosi kri terije za 
ocjenu rnda osoba zaposlenih na stručn im radnim mjestima. 

4. Postupak izbora na znanstvena, suradnička i strnčm1 radna mjesta 

Č'Jam1k 6 \. 

Izbor na znanstvena, su radnička i stručna radna mjesta obavlja Znanstveno vijeće Instituta na 
temelju javnog natječaja koj i se objavljuje u "Narodnim novinama". u dnevnom tisku. na 
slu;'.benim internetskim stran icama Inst ituta Le na službenom internet>kom portalu za radna 
mjesta Eurnpskoga istraživačkog prostora. Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana. 

Odluku o raspisu javnog natječaja :ca znanstveno. suradničko i stručno radno mjesto donosi 
ravnate lj Instituta na prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta. u skladu s općim aktom o ustr((iu 
radnih mjesta lnstillll:1 . 

Č lanak 62. 

U s l učaju kada je odlukom ravnatelj11 Insti tuta raspi san natječaj za izhor na znanstveno radno 
mjesto može se unutar istog posn1pka obaviti i izbor u znanstveno zvanje sukladno članku 35. 
Zakona ukoliko n<'k i oJ pristupnika na natječaj w izbor na znanstveno nidno mjesto nemaju 
obavJ.ien taj izbor. 

Izbor li znanstveno zvanje obavljn se u wm s lučaju 2.a sve pristupnike koji su se prijavili na 
natječaj i koj i imaju uvjete za odnosno zvanje, a do m<la nisu li njega izabrani. 

Postupak izbora na zMnstveno radno mjesto dovršava se 11 roku od 90 dana od <lana z.avršetka 
izbora u znanstveno :cvanje izborom pristupnikn koj i m1jbolje udovo ljavn uvjetima natječaja 
za znanstveno radno 111jesl(). 

Članak 63. 

Znanstveno vijeće Instituta koje donosi odluku o i.zboru na znanstvena. sura<lni čka i stručna 

radna mjesta duzm1 je obavijesti ti sve pristllpnike o rezultatima izbora u roku od petnaest dana 
od dana donošenja odluke o izboru. 
Ako odluka o izboru na isto ili više ra<lno rnjesto ne bu<le donesena do isteka roka na koji je 
neki od pristupnika bio izabran Ll prL~thoclnom izboru u Insti tutu, njegov ugovor o radu m\ie do 
donošenjH odluke o izboru. 
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Č'lanak 64. 

Osobama zaposlenima na znanstvenim i suradničkim radni111 mjestima, a k~j a se financiraju iz 
državnog proračuna, produljuje se ugovor o radu na određeno 1'rijeme za onoli ko vremena 
koliko im je trajao rodi ljni i/ili rod ite ljski dopust, bolovanje dulje od tri mjeseca, obavljanje 
javne službe ili dužnosti te drugi opravdani slublj predviclen zakonom, kolektivnim ugovorom 
ili općim aktom Instituta. 

4.a Postupak izbora na znanstYena radna mjesta 

Čbnak 65. 

lJ lnscitutu se znanstvenici biraju na znanstvena radna mjesta. 

Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesco je upis u Upisnik :wanstvenika u istom ili 
višem znanstvenom zvanju, odnosno izbor provcden suk ladno č l anku 40. stavku 3. Zakona. 
Institut može ovim Statutom propisati dodatne uvjete za izbor na znanstvena radna mjesta. 

Pri likom donošenja odluke o prijedlogu ;:a raspis javnog natječaja. Znanstveno vij eće Insti tuta 
donosi i odluku o imenovanju st ručnog povjerenstva od najmanje eri člana od koj ih se jedan 
imenuje predsjednikom povjerenstva. 

Članovi povjerenstva moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju od natječajem 
raspisanog zvanja za znanstw no radno mjesto. 

Jedan ili više članova st ručnog povjerenstva mogu biti iz druge znanstvene organizac.ije. 

Č lanak 66. 

Ako se ja~no utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor na više znanstveno radno mjesto 
u l><lnosu na ono na koje se bira. posebnom odlukom Znanstvenog vijeća i uz suglasnost 
zaposlenika natječaj za izbor na radno mjesto višeg znanstvenog ~uradnika i na radno mjesto 
znanstvenog savjetnika može biti raspisan i ran ije od rokova propisanih Zakonom za 
navedena radna mjesta. al i ne prije nego što isteknu tri godine od njegovog prethodnog izbora 
na radno mjesto s nižim zvanjem. 

Znanstveno vij eće lnstituw može, uz suglasnost zaposlenika, u slul:[\i u iz prethodnog stavka 
posebnom odlukom predložiti ravnate lju Institurn raspis na\j ečaja. 

Znanstvenik izabran na znanstveno radno mjesto nema obvezu izbon1 na više znanstveno 
radno mjesto. ali rn o~e biti i;:abran na viš"' znanstveno nidno mjesto sukladno objavljenom 
javnom natječaj u. 
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Članak 67. 

U natječ(\j u se ob.iav lj uju u1-:jeti koje. mora ispunjavati pristupnik, rok do kojeg se pri maj u 
prijave i rok u kojem će ~e prij avljeni pri stupnici obavijestiti o izboru. 

Prijave na natječ'lj podnose se Znanstvenom vijeću Instituta. Uredne prijave pristupnika 
pristigle na natječaj prcgledat će predsjednik Znanstvenog vijeća Inst ituta i dostaviti ih 
imenovanom stručnom povjerenstvu za ocjenu pristupnika na natj ečaj za izbor na znanstveno 
radno mjesto. 

Članak 68. 

Stručno povjere.nstvo dostavlja iz1'.j cšće s m išljenjem o svakom pojedinom pristupniku na 
natječaj za zmm~tveno radno mj esto o tome ispunj ava li rri~tupn ik uvjete za izbor na 
odgovarajuće znanstveno radno mjesto . 

S tručno povj erenstvo dosravlja i zvj ešće s mišljenjem ZnanstYcnom vijeću Instituta u roku od 
osam dana po završetku roka za prijavu pristupnika na natječaj. 

Č l anak 69. 

Na temelju dostav ljenog izvješća i mišljen.ia st ručnog povjerenstva konačnu odluku o izboru 
pristupnika na znanst1«::no rad no mjesto donosi Znanstveno vijeće lnsti mm natpo lovičnom 

veći nom ukupnog brc~j a i: lanova. 

Č lanak 70. 

S osobama i;:abranim na znanstvena radna mj csia zaključuje se ugovor o radu na ncod redcno 
vrijeme. s olwe?.om pr(ivođenja reizbo ra ili izbora na više znan~tveno radno mjesto . 

Č l anak 7 .1. 

S osobama izabranim u znanstvena. suradničk<J i stručna zvanja koj e rade na proj ektu 
ogran i čenog 1rajanja. ugovor o radu zaklj učujc se na odrcdeno vrijeme , dok traje projekt ili 
njegova dionica na kojoj je ta osoba angaž irana. 

Čla nak 72. 

Reiz.hor znanstvenika na znanscvenom radnom mj estu znanstvenog suradnika, višega 
znans1venog suradnjka i ;:nanstvenog sa,:jct11ika vrš i se sukladno Zakonu i w na način da 
stručno povjerenstvo ovlaštene znanstvene organi:>.acije podnosi Znanstvenom vijeću Insti tuta 
11 kojem je pristupn ik zaposlen. izvješće o radu znm1stven.ika svakih pet godina. 

Stručno povjerens1vo se sastoji od tri člana koj i mor(\ju bici u istom ili višem znanstvenom 
;:vanju i na odgovarajućem radnom mjestu. s obzirom na ono ;:a koje se traži reizbor. Barem 
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jedan član povjerenstva ne može bi(i zaposknik znanstvene organizac ije u kojoj je zaposlen 
pristupnik. 

Minimalne uv jete radnih obveza w znanstvena radna mjesta 7.a koje se podnosi i zvješće i 
ob lik izvješća iz stavka I . ovoga članka propisuje Nacionalno vijeća za znanost. visoko 
obrazovanje i lehno loški razvoj (u daljnjem lekstu: Nac ionalno vijeće). 

Ako Znanstveno vijeće Instituta n<:: prihvati poziti vno izvj ešće o radu, odnosno prihvati 
negativno iz''.j ešće o radu znanstvenika iz smvka I. ovoga č l anka. nakon dvije godine od dana 
donošc11ja na vedene odluke. postupak reizbora se ponav l.ia suk ladno odredbama Zakona. 
Znanstveno ,·ijcćc donosi od luku nat po lovi č nom veći nom ukupnog hrnja članova . 

Mišljenje o ponovljenom izvješću iz prethodnog stavka donos i Upravno vij eće Instituta. Ako 
Upravno vijeće lnstitut;1 ne prihvmi iz".i ešće odnosno ako je mišljenje Upravnog vijeća 
Instituta negativno. ravnatelj pokreće postupak redovitog otkaza ugovora o radu. 

Postupak reizbora znanstv en ika utvrdenje Z11konorn a Insti tut općim akiom u\vrdqjc postupak 
od lučivanja o prihvaćanju izvješća. 

Obveza podnošenja izvješća o radu znanstvenika iz ovoga članka prestaje nakon što 
zaposlenik bude izabran na znanstveno radno mjesto 7.nanstve.nog savjetni ka u traj nom 
zvanju. 

( Janak 73. 

Znanstveniku u Institutu istekom kalendarske godine u kojoj je navršio 65 godina života 
prestaje ugovor o radu radi odlask<i u mirovinu. Izn imno. kada postoji potreba za nastavkom 
rada znanstvenika, Institut može s nj im ako udovoljava kri te rij ima izvrsnosti zaklj uči ti ugovor 
o radu na određeno vrijeme od dvije god ine s mogućnošću produljenja u dvogod iš11ii 111 
m11ndati11111. K.Jit.ćrij e izvrsnosti za odabir znanstvenika za zak lj uč ivanje ugovora o radu nakon 
65 godine donosi Naciona lno vijeće. 

Kada su sredstva za plać u znanstvenika iz stavka I . ovoga članka osigurana iz namjenskih 
sredstava za znanstvene ili stručne projekte, ili iz vlasti tih sredstava, Institut može mu 
produlj iti radni odnl>S i izvan ograničenja propis1mih stavkom I. ovoga član k u . 

4.b Postupa k izbora u suradnička zvan.ja i na radna mjesta 

Č..:hmak 7 4 

Izbor u suradničko zvan je i na suradn ičko radno mjesto jedinstveni su i pokreću se na nači n 
propisan u članku 6 1. ovoga S1a tuta. 

Prili kom donošenja od luke o prijed logu za raspi~ javnog natječaj a Znan5tveno vijeće Instituta 
dono$i odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu ispunjavaqja uvjeta pristupnika 
na rwtječaj ;:a suradničko radno mjesto. 
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Stručno povjerens1vo ima tri člana od koj ih su dva znanstvenici, a jedan č lan može biti u 
suradničkom zvanju istog .il i višeg zvanja od onog kojeg se natj ečajem bira. Jedan č lan 

stručnog povjerenstva imenuje se predsjednikom. 

Stručno povjerenstvo dostavlja Znanstvenom vijeću Instituta izvješće s m iš ljenjem o svakom 
pojedinom pri stupniku na natječ~ti za suradničko radno mjesto u roku od osam dana po 
završetku rok11 za prij;1vu pri stupnika na na~ečaj . 

Konačnu odluku o izboni u smadničko zvanje odnosno suradničko rad no mjesto donosi 
7.nanstveno vij eće Insti tuta na tcme l.ju izvješća i mišljenja strnčnog povjerenstva . 

Č lanak 75. 

lJvjeti za izbor u su radnička Z\'anja i radna mjesta asistenata i posl ijedoktornnada utvn1eni su 
Zakonom. 

Osobu koja je završila sveucil išn i diplomski studij . Institut mož.e izabrati u zvanje asistcma. te 
s njom zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme. u trajanju od pet godina na suradnil'.kom 
radnom mjestu asistenta. 

Asistent je dužan upisati pos lij ediplomski sveuči lišni studij . 

Pril ikom donošenja od luke o izboru na surad ničko radno mjesto asistenta. 7nanstveno vijeće 

Jnstituta donosi od luku o imenovnnj u mentora. na temelju krite rij a i uvjeta propisanih općim 
aktom o radu mentora i vrednovanju rada asistenata i posl ijedoktora nada. 

Osobu koja je završila poslijediplomski sveučilišni sllldij Inst itut može na temelju javnog 
natječaja izabrati u ;:vanje poslijedoktoranda te s njom zak ljuči ti ugovor o radu na određeno 
vrijeme. u trajanj u od nujviše četi ri godine na suradničkom radnome mjesni 
posl ijcdoktoranda. 

Znanstveno vijeće Instituta donosi svake godine odluku kojom se ocj en.JUJe rad asisten1a. 
Ocjena se temelji na pisanom izvj ešću mentora u koj em se vrcd muc uspješnost asistenta u 
znanstvenom radu kao i uspješnost na poslijediplomskom sveuč i l išnom srnd iju. 

Najmanje j ednom u dvije godine pos lijedoktorand podnosi i zvješće o svom radu 
Znanstvenom vijeću Instituta 1emeljen1 kojeg se vrednuje njegova uspješnost u inan~1venom 
radu. 

Ako j e asis1ent ili poslijedkotrand dva puta ocijenjen ncgati vno, o drugom izvješću mišljenje 
donosi Upravno vij eće Insti tuta. Ako se drugo negativno izvješće, koje sadrži i oč itovan.ie 

asistenta ili posl ijedoktoranda, usvoj i. rav natelj će pokrenuti postupak redovi tog otkaza 
ugovora o radu. 

Institut općim aktom uređuje sadržaj . kriterije te postupak usvaj anja izvješća iz stavaka 6. 7. i 
8. ovoga č lanka. 

l{ad mentora asistenta Znanstveno vij eće Instituta ocjenjuje najmanje jedanput u dvije godine 
na temelju izvješća o radu kao i izvješća i ocjene asis1e11ta o mentorstvu znanstvenika. 
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Mentor koji je dva puta ocije1~en negativno ne mo).e više biti imenovan mentorom. Postupak. 
kriteriji ocjene i imenovanja mentora ut vrđuj u se općim aktom Instituta. 

4.c Izbor na strnčna rndna mjesta 

Č lanuk 76. 

Izbor na stručna radna mjesta provodi se po odredbama postupka za izbor na suradn ička radna 
mjesta. 

Osobe zaposlene na st ručna rndna mjesta mogu podnijeti zahtjev za pokre tanje postupka za 
izbor u više stručno zvanje i radno mjesto kada se steknu uvjeti za izbor u pojedino stručno 
zvai\i e odnosno radno mjesto. 

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Znanstv.::norn vij eću Instituta. 

4.d Osta li zaposlen ici 

C'!anak 77. 

Osrnli zaposlenici trebaju ispunjavat i ll'jete utvrdene općim propisima o radu i općim aktima 
lnstitllta. 

Izbor na radno mjesto osoba koje obavljaju poslove Stručne službe te administrativne i opće 
poslove, vr~i ravnatelj Instituta. 

Radna mjesta ostal ih zaposlenik<t te. broj zaposlenika po radnim mjestima utvrđuj e se općim 
aktom o ustroju radnih mjesta lnstituw. 

X. RAD IZVAN INSTITUTA I SUKOB INTERESA 

Članak 78. 

Znanstvenici zaposleni u Institutu mogu zasnovati ugovorni odnos kod trećih osoba ako taj 
rad ne utječe negativno na rad Instituta ili ako je riječ o ugovoru s organizacijom koja svojom 
djel atnošću ne predstavlja konkurenciju Jnstin1tu. 

Za rad zaposlenika kod treće osobe iz oblasti i~traži vanja mtgractJa narodnosti, tzvan ili 
unmar Instituta, suglasnost daje ravnatelj. 

Ravnate lj je dužan zabran iti ili ogranič.iti rad zaposlenika u sl učaj u sukoba interesa. 

Smatra se da je sukob interesa svako djelovanje zaposlenika ll podrnčju djelatnosti Instituta 
kojim zaposlenik ostvaruje financijsku ili drugu korist ako je rij eč o poslovima koji bi mogli 
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negativno utjecati na rad Instituta ili ako je riječ o ugovoru s orga111zac1.10111 koja ~vojom 

<ljelmnošću predstavlja konkurenciju lnstituh1. 

XI. .JAVNOST RADA INSTITUTA 

Članak 79 

Rad Instituta je javan. 

Institut je dužan pravodobno i ist ini(() nhavještavati javnost o ohavljai1ju djelatnosti za koju je 
osnovan. 

Za obavještavanje javnosti Institut može izdawlli periodične biltene podnositi izvješća o 
svom djelova1tj u. 

Institut je dužan osobi koja dokaže pnivni interes dozvoli ti uvid u svoju djelatnost. 

Č lanak 80. 

Samo ravnatelj fnstituta i ovh1šteni zaposlenici mogu putem Liska, radija i televizije redovito 
obavještavati javnost o djelatnosti [nstituta. 

XII. OPĆI AKTI 

Ćlnnak 81. 

Opći akti Tnstituta su Statut. pravi lnici. poslovnici i odluke koj ima se ureduju pojedina pitanja 
djelatnosti Instituta u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Statut Instituta donosi Upravno vij eće Inst ituta na prijedlog ravnatelja Instituta, uz suglasnost 
ministra nadležnog za poslove znanosti. 

Osim Stalllta Institut ima i opće akie koj i donosi Upravno VIJece Instituta na prijedlog 
rnvnatelj11 Jnsti1uta, osim kada je ovim Statutom ili zakonom odrcdcno da ih donosi ravnatelj 
Instituta ili Znanstveno v ijeće Tn;;tituta. 

Članak 82 

Izmjene i dopune opći h akata donose se po istom posrupku kan i sami opći akti. 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana 1tj ihove objave, a u izu7.etnim posebno 
opravdanim s lučajevima danom objave. 
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XIII. POSLOVNA TAJNA 

Člam1k 83. 

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid 
neovlaštenim osobama ugro~.ilo poslovanje lnstirnta. 

Članak 84. 

Poslovnom tajnom smatraju se: 
dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom. samo <1ko nisu u supro1nos1i s 
etičkim kodeksom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 
podaci k~je nadležni organ kao povjerljive priopć i lnstituni. 
mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvamednih okolnosti. 
dokumenti koj i se odnose na obranu Republike Hrvatske, 
plan lizičko-telu1ičkog osiguranja objekata i imovine lns1itut<1, 
druge isprave i podi1ci č ije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima 
Instituta. njegovog osniv<1ča . te drfovnih organa i tije la. 

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu 1ajnu nadležnim osobama mogu priopćavati 
ravnatelj i osobe koje on ovlasti. 

Povreda dužnost i čuvanji1 poslovne 1ajne predstavlja težu povredu radne obveze. 

O čuva nj u poslovne tajne neposredno se skrbi ravnatelj. 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE OOllliOBE 

( lanak 85. 

Do donošenjH općih akata lnstilllta odredenih ovim Statutom ostaju na snazi postojeći akti 
odnosno one njihove odredbe koje nisu u suprotnosti s ov in1 Statutom. 

Č lanak SG. 

Stupanjen1 na snagu ovoga Statuta prcStt\iC važiti Statut Instituta za migracije i narodnosti od 
18. 3. 2005. godine (ur. broj : 5i26-05.), koji je sn1pio na snagu 28. 4. 2005. godine, Statut o 
izmjenama i dopunama Statuta Instituta za migracije i narodoosti od I O. 4. 2008. godine (ur. 
broj: 5/34-08.), koji je stupio na snagu 9. 9. 2008. godine i Statut o izmjenama i dopunama 
Statma Insti tuta z.a migracije i narodnosti od 12. 12. 20 I I. godine (KLASA: 003-05il I -02i03; 
URBROJ: 08-1 1-44), koji je slupio na ~nagu 18. 4. 20 12. godine. 
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Č lanak 87. 

Ovaj Statut scupa na snagu, nakon pribavlj;me suglasnosci nadJe;.nog ministra, osmog dana od 
dana objave na oglasnoj ploči Instituta. 

KLASA: 003-05/1 3-02/02 
l!RRROJ: OJ /01-13/5 

Zagreb, 16. prosinca 20 I :l. 

Predsjednk 
r:,~."-~ Upravnog vijeća Instituta 

/ kM
1

iN ~;TJ\ ~ 
\~ . __ /fo~: . dr. se. Tomislav tmov ić 

_f„ ' · ·te"!~ 
Ucvrdujo:: se da je dana ;fqP .v ';/! . 20 14. godine ministar !vlinistarstva :r,nanosti. 
obrazovanja i sporta dao suglasnost na Statut Instituta za migracije i narodnosti. 

Utvrduje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči InstitlllH d<1na .2 '-t · O 7. 
2014. godine i da je stupio na snagu dana "' ( . o,J~ 2014. godine. 

Ravnatelj Instituta 

. ?t_ I L_ 
<;:. „. ,,,;c -·, 
i. 1J"'"~ f ž'l '

1

1 ".., 
čir. se. Zlatko Sram 

I 
I 

/ 

--· ~ 
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