INSTITUT ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE

S TA TU T
O I ZMJ ENAMA I D OP UNAMA STA TU TA

IRMO
Zagreb, listopad 2013. godine

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99i 35/08) i članka 26. stavak 2.
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07,
46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) Upravno vijeće Instituta za razvoj i međunarodne odnose donijelo je na
sjednici 18. 10. 2013. godine

STATUT
o izmjenama i dopunama Statuta
Instituta za razvoj i međunarodne o dnose
Članak 1.
U Statutu Instituta za razvoj i međunarodne odnose od 13. veljače 2013. godine u članku 6. stavak
1. iza riječi: "znanstveno osposobljavanje" dodaju se riječi: "i obrazovanje odraslih".
Članak 2.
U članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Institut može osnivati ili suosnivati trgovačka društva ili druge pravne osobe, odnosno stjecati
dionice ili udjele u već osnovanim trgovačkim društvima uz prethodnu suglasnost osnivača.".
Članak 3.
Članak 14. mijenja se i glasi:
"Djelatnost Instituta financira se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, a uz
suglasnost ugovornih strana dio djelatnosti može se financirati i sukladno posebnim ugovorima
sklopljenim između Ministarstva i Instituta.".
Članak 4.
Članak 17. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Institut se financira iz:











sredstava osnivača;
državnog proračuna Republike Hrvatske;
proračuna županija, gradova i općina;
školarina;
prihoda od znanstvenih, istraživačkih 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 domaćih i međunarodnih izvora.".

Stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.
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Članak 5.
U članku 27. stavak 2. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:


"predlaže Upravnom vijeću proračun Instituta temeljem rasprave Znanstvenog vijeća;".

Dosadašnje točke 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. postaju točke 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 16. i 17.
Članak 6.
U članku 37. stavak 1. točka 8. mijenja se i glasi:


"raspravlja i daje ravnatelju prethodno mišljenje o prijedlogu proračuna Instituta;".
Članak 7.

U članku 38. točka 2. mijenja se i glasi:


"poslijedoktorandi,".
Članak 8.

U članku 46. točka 5. mijenja se i glasi:


"donosi proračun Instituta na prijedlog ravnatelja Instituta, temeljem prethodne suglasnosti
Ministra;".
Članak 9.

U članku 53. stavak 1. iza riječi: "viši znanstveni suradnik" stavlja se zarez, riječ: "i" briše se,
a iza riječi: "znanstveni savjetnik" briše se točka i dodaju riječi: "i znanstveni savjetnik u
trajnom zvanju.".
Na kraju stavka 3. briše se točka i dodaju riječi: "te koji je najmanje pet godina bio u zvanju
znanstvenog suradnika.".
Stavak 4. mijenja se i glasi:
"U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju
može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove kojima je znatno
unaprijedio znanost, pri čemu će se posebno cijeniti međunarodna afirmacija znanstvenika i
međunarodna priznatost njegova znanstvenog rada odnosno njegovo značenje u okviru
nacionalnih sadržaja. Uz navedene uvjete, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabrat
će se istraživač koji je najmanje pet godina bio u zvanju višeg znanstvenog suradnika, a u
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju istraživač koji je najmanje pet
godina bio u zvanju znanstvenog savjetnika.".
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
"Ako se jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor u više zvanje u odnosu na
zvanje u koje se bira, posebnom odlukom znanstvenog vijeća i uz suglasnost zaposlenika,
pristupnik može biti izabran u više zvanje i ranije od rokova propisanih ovim člankom, ali ne
prije nego što isteknu tri godine od njegova izbora u prethodno zvanje. Za izbor u zvanje
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju izbor ranije od rokova propisanih stavkom 4. ovoga
članka nije moguć.".
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Članak 10.
U članku 54. stavak 1. riječi: "viši asistent" zamjenjuju se riječju: "poslijedoktorand".
U stavku 3. riječi: "višeg asistenta" zamjenjuju se riječju: "poslijedoktoranda", a riječ:
"poslijediplomski" zamjenjuje se riječima: "poslijediplomski sveučilišni".
Članak 11.
U članku 60. stavak 1. točka 1. iza riječi: "viši znanstveni suradnik" stavlja se zarez, riječ: "i"
briše se, a iza riječi: "znanstveni savjetnik" briše se zarez i dodaju riječi: "i znanstveni
savjetnik u trajnom zvanju,".
U točki 2. riječi: "viši asistent" zamjenjuju se riječju: "poslijedoktorand".
Na kraju stavka 3. dodaje se nova rečenica koja glasi:
"Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana.".
U stavku 4. iza riječi "Narodnim novinama" briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi: "a
za znanstvena i suradnička radna mjesta i na službenom internetskom portalu za radna mjesta
Europskog istraživačkog prostora.".
Članak 12.
U članku 61. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Znanstvenik izabran na znanstveno radno mjesto nema obvezu izbora na više znanstveno
radno mjesto, ali može biti izabran na više znanstveno radno mjesto sukladno objavljenom
javnom natječaju.".
Članak 13.
U članku 62. stavak 2. riječi: "najviše šest" zamjenjuju se riječju: "pet".
U stavku 3. riječi: "višeg asistenta" zamjenjuju se riječju: "poslijedoktoranda", a riječi:
"poslijediplomski" riječima: "poslijediplomski sveučilišni".
U stavku 4. riječi: "višeg asistenta" zamjenjuju se riječju: "poslijedoktoranda".
Stavci 5. i 6. brišu se.
Članak 14.
U članku 65. stavak 3. riječi: "znanstvenog novaka" zamjenjuju se riječju: "asistenta".
Stavak 5. briše se.
Članak 15.
Članak 68. mijenja se i glasi:
"Za vrijeme trajanja rodiljnog i /ili roditeljskog dopusta, bolovanja duljeg od tri mjeseca,
obavljanja javne službe ili dužnosti te drugog opravdanog slučaja predviđenog zakonom,
kolektivnim ugovorom ili općim aktom Instituta, znanstvenicima ne teku rokovi za reizbor
odnosno izbor na više radno mjesto, te se osobama zaposlenima na znanstvenim ili
suradničkim radnim mjestima produljuje ugovor o radu na određeno vrijeme za onoliko
vremena koliko je trajao opravdani slučaj.".
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Članak 16.
Ovaj Statut stupa na snagu nakon pribavljene suglasnosti Ministra, danom objavljivanja u
Institutu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

Utvrđuje se da je dana 28.02.2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
Utvrđuje se da je Statut objavljen na oglasnoj ploči Instituta dana 05.03.2014., pa stupa na snagu
dana 05.03.2014.

RAVNATELJICA INSTITUTA

dr. sc. Sanja Tišma
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