
1/11 

 

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. 

stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/2003, 

105/2004, 174/2004, 2/07 – Odluka USRH, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/13, 

101/14 – Odluka USRH), Upravno vijeće Instituta za javne financije (u daljnjem tekstu: 

Institut) na sjednici održanoj 17. rujna 2014. godine donosi 

 

 

STATUT 

INSTITUTA ZA JAVNE FINANCIJE 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovim se Statutom uređuje: status Instituta za javne financije; naziv, sjedište, pečat i 

znak; djelatnost; ustroj i tijela; financiranje i imovina; postupak i uvjeti izbora na radna mjesta 

i zvanja; opći akti; javnost rada; poslovna tajna i ostala pitanja značajna za obavljanje 

djelatnosti i poslovanje Instituta. 

 

 

II. STATUS 

Članak 2. 

 

 Institut za javne financije osnovalo je Sveučilište u Zagrebu 1970. godine; dana 16. 

svibnja 1988. godine upisan je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Zagrebu kao 

radna organizacija čija tvrtka glasi "Institut za javne financije – Zagreb, p.o.". 

 

 Stupanjem na snagu Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93) dana 7. 

kolovoza 1993. godine), temeljem odredbe članka 78. stavci 1. i 2. Institut za javne financije 

postao je javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. 

 

 Temeljem rješenja Ministarstva znanosti i tehnologije klase: 640-01/96-01/008, 

urbroja: 533-07-96-4, od 21. studenoga 1996. godine, Institut za javne financije, sa sjedištem 

u Zagrebu, Katančićeva 5, upisan je u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba 

Ministarstva znanosti i tehnologije kao znanstvenoistraživačka pravna osoba u znanstvenom 

području društvenih znanosti. 

 

 Sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

("Narodne novine", br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 

139/13, 101/14) Institut za javne financije ima položaj javnog znanstvenog instituta i kao 

takav upisan je u Upisnik znanstvenih organizacija kojeg vodi ministarstvo nadležno za 

znanost, a kao pravna osoba upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. 

 

 Prava i dužnosti Republike Hrvatske kao osnivača Instituta za javne financije obavlja 

ministarstvo nadležno za znanost. 

 

Članak 3. 

 

 Na Institut za javne financije (u daljnjem tekstu: Institut) primjenjuju se odredbe 

Zakona o ustanovama osim u pitanjima koja su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju drugačije uređena. 
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III. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ZNAK 

 

Članak 4. 

 

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

"Institut za javne financije". 

 

 Skraćeni naziv Instituta glasi: IJF. 

 

 U međunarodnoj suradnji Institut se služi nazivom na engleskom jeziku: Institute of 

Public Finance. 

 

 Skraćeni naziv Instituta na engleskom jeziku glasi: IPF. 

 

 Naziv Instituta istaknut je na zgradi u kojoj je sjedište Instituta. 

 

 Sjedište Instituta je u Zagrebu, Smičiklasova 21. 

 

 

Članak 5. 

 

 Institut ima pečat pravokutnog oblika veličine 4,5 cm x 1,0 cm s tekstom Institut za 

javne financije u gornjem redu, a riječima Zagreb, Smičiklasova 21 u donjem redu. 

 

 Svaki od pečata koji se rabe od strane ovlaštenih osoba ima redni broj ispod riječi koje 

sadržava pečat prema odredbi stavka 1. ovoga članka. 

 

Članak 6. 

 

 Zaštitni znak Instituta za javne financije sastoji se od znaka i logotipa. Znak je crvene 

boje i sastoji se od 4 okomita pravokutnika različitih visina i 4 kruga (po jedan iznad svakog 

pravokutnika). Desno od znaka nalazi se logotip. Logotip je sive boje, napisan u dva reda i 

sadrži riječi 'Institut za' napisane u gornjem redu i 'javne financije' u donjem redu, u tipografiji 

Marlene Pro Regular. 

 

 

IV. DJELATNOST 

 

Članak 7. 

 

 Institut obavlja djelatnosti: 

 

- provedba programa znanstvenih istraživanja kao javne službe u 

znanstvenoistraživačkoj djelatnosti na području društvenih znanosti, polje ekonomije i 

politologije i na području prirodnih znanosti, polje matematike. 

22.1. Nakladnička djelatnost 

- kupnja i prodaja robe 

- usluge kopiranja. 

 

 Programi znanstvenih istraživanja sastoje se od znanstvenoistraživačkih projekata i 

programa kontinuirane znanstvenoistraživačke djelatnosti. 
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V. USTROJ I TIJELA 

 

Članak 8. 

 

 U Institutu se mogu, dopunama ovoga Statuta, osnivati ustrojstvene jedinice radi 

obavljanja pojedinih poslova iz djelatnosti Instituta. 

 

Članak 9. 

 Institut ima: 

- Upravno vijeće, 

- ravnatelja, 

- Znanstveno vijeće. 

 

 Institut može imati i druga tijela (stručna, savjetodavna i sl.) koja se osnivanju općim 

aktima kojima se uređuje njihov sastav, djelokrug i način rada. 

 

 Institut osniva i druga tijela kada je to propisano zakonom. 

 

Članak 10. 

 

 Institutom upravlja Upravno vijeće. 

 

 Upravno vijeće ima pet članova, od kojih predsjednika i dva člana Upravnog vijeća 

imenuje osnivač, jednog člana tajnim glasovanjem izabiru članovi Znanstvenoga vijeća 

Instituta, a jednog člana imenuju zaposlenici. 

 

 Zaposlenici člana Upravnog vijeća imenuju i opozivaju neposrednim i tajnim 

glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo 

jednog člana. 

 

 Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Ista osoba može se ponovno 

imenovati za člana Upravnog vijeća. 

 

Članak 11. 

 

 Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je 

imenovan, a osobito ako: 

 

- sam zatraži razrješenje 

- ne obavlja dužnosti člana duže od tri mjeseca 

- izgubi sposobnost obnašanja dužnosti 

- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša. 

 

Članak 12. 

 

 Upravno vijeće: 

 

- donosi Statut Instituta i druge opće akte Instituta; 

- donosi program rada i razvoja Instituta i nadzire njihovo izvršavanje;  

- donosi financijski plan za tekuću godinu;  
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- donosi proračun Instituta na prijedlog ravnatelja i uz prethodnu suglasnost ministra 

nadležnog za znanost; 

- odlučuje o godišnjem obračunu i raspodjeli dobiti; 

- predlaže osnivaču promjenu naziva, sjedišta i djelatnosti Instituta; 

- donosi u drugom stupnju pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa zaposlenika 

 Instituta; 

- daje osnivaču, ravnatelju i znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim 

 pitanjima; 

- odlučuje o pitanjima koja statutom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela Instituta; 

- imenuje i razrješuje ravnatelja Instituta; 

- obavlja druge poslove određene zakonom i/ili ovim Statutom. 

 

Članak 13. 

 

 Upravno vijeće odlučuje na sjednici. Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima 

predsjedava predsjednik Upravnog vijeća. 

 

 U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća ili kada predsjednik  

Upravnog vijeća nije prihvatio prijedlog ravnatelja ili Znanstvenog vijeća da sazove sjednicu 

Upravnog vijeća, sjednicu može sazvati član Upravnog vijeća.  

 

 Upravno vijeće valjano raspravlja i odlučuje kada je sjednicama nazočno više od 

polovice ukupnog broja članova. 

 

 Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova. 

 

 U radu Upravnog vijeća mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja ravnatelj i predsjednik 

Znanstvenog vijeća. 

 

 Druga pitanja svog rada Upravno vijeće može urediti pravilnikom. 

 

Članak 14. 

 

 Ravnatelj je voditelj Instituta, predstavlja i zastupa Institut i odgovoran je za zakonitost 

rada Instituta. 

 

 Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Instituta, a osobito: 

 

- izvršava odluke Upravnog vijeća; 

- provodi Statut i druge opće akte Instituta i donosi upute u svezi s tim; 

- predlaže Upravnom vijeću program rada Instituta, financijski plan i proračun za tekuću 

 godinu; 

- podnosi Upravnom vijeću godišnji obračun i prijedlog raspodjele dobiti; 

- odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine Instituta 

utvrđene financijskim planom; 

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika; 

- odlučuje o pravima iz radnog odnosa u prvom stupnju; 

- predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta i drugih općih akata; 

- zastupa Institut u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 

 tijelima; 

- daje pismenu punomoć drugim osobama da zastupaju Institut u pravnom prometu; 
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- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije. 

 

Članak 15. 

 

 Za ravnatelja Instituta može biti imenovana osoba koja ima: 

- izbor najmanje u zvanje znanstvenog suradnika,  

- stupanj doktora znanosti,  

- objavljene znanstvene radove u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama s 

područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija  

- aktivno znanje engleskog jezika  

- 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.  

 

 Ravnatelja Instituta imenuje i razrješuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja koji 

se objavljuje u "Narodnim novinama", a može i u dnevnom tisku i na službenim Internet 

stranicama Instituta. 

 

 Ravnatelja se imenuje na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može se ponovno 

imenovati za ravnatelja. 

 

Članak 16. 

 

 Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan. 

 

 Upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja u sljedećim slučajevima: 

 

- ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s odredbama ugovora o radu, 

- nastanu razlozi koje po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni 

 odnosi dovode do prestanka ugovora o radu, 

- ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Instituta, ili neosnovano ne izvršava 

 odluke tijela Instituta ili postupa protivno njima, 

- ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnom radom prouzroči Institutu veću štetu ili ako 

 zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće 

 smetnje u obavljanju djelatnosti Instituta. 

 

 Prije donošenja odluke o razrješenju temeljem odredbe stavka 2. ovoga članka, 

ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. 

 

 U slučaju razrješenja ravnatelja Upravno vijeće imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja 

najduže do godinu dana, a natječaj za ravnatelja Upravno vijeće dužno je raspisati u roku od 30 

dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti. 

 

Članak 17. 

 

 Znanstveno vijeće je stručno vijeće Instituta. Znanstveno vijeće obavlja slijedeće 

poslove: 

 

- utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta; 

- raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima iz rada Instituta; 

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

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

- imenuje i razrješuje jednog člana Upravnog vijeća; 
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- predlaže Upravnom vijeću kandidate za natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta; 

- daje Upravnom vijeću instituta prethodno mišljenje u postupku donošenja statuta;  

- raspravlja o proračunu Instituta i daje prethodno mišljenje ravnatelju Instituta o 

proračunu; 

- obavlja druge poslove određene aktom o osnivanju Instituta i/ili ovim Statutom.  

 

Članak 18. 

 

 Znanstveno vijeće čine:  

 

1. znanstvenici izabrani na znanstvena radna mjesta; 

2. suradnici izabrani na suradnička radna mjesta asistenta i poslijedoktoranda. 

 

Članak 19. 

 

 Znanstveno vijeće bira iz redova svojih članova predsjednika i zamjenika predsjednika 

Znanstvenog vijeća većinom glasova od ukupnog broja svih članova. 

 

 Sjednice znanstvenog vijeće saziva predsjednik. Predsjednika u slučaju njegove 

odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik. 

 

 Znanstveno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Znanstvenog vijeća. 

 

 Druga pitanja svog rada Znanstveno vijeće može urediti poslovnikom. 

 

 

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE 

 

Članak 20. 

 

 Imovinu Instituta čine sve nekretnine i pokretnine, stvari i imovinska prava koje su 

kao društvena sredstva na kojima je Institut imao pravo raspolaganja stupanjem na snagu 

Zakona o ustanovama postala vlasništvo Instituta. 

 

 Imovinu Instituta čine i druga sredstva (nekretnine, pokretnine, novac, imovinska 

prava) koje je Institut stekao ili stekne u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti (pribavljena od 

osnivača, stečena pružanjem usluga ili stečena iz drugih izvora). 

 

Članak 21. 

 

Ravnatelj Instituta ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća u ime i za račun Instituta 

sklapati ugovore u pravnom prometu čija vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 kuna. Za 

ugovore čija vrijednost prelazi  iznos od 500.000,00 kuna potrebna je suglasnost Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta. 

Institut ne može bez suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta steći, 

opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 500.000,00 kuna.  
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Članak 22. 

 

 Ako Institut u obavljanju djelatnosti ostvari dobit ta se dobit upotrebljava za 

pribavljanje znanstvene opreme, drugih sredstava rada i druge kapitalne i tekuće izdatke u 

skladu s financijskim planom. 

 

Članak 23. 

  

 Sredstva za obavljanje djelatnosti Instituta osiguravaju se iz: 

 

- sredstava osnivača; 

- sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za financiranje znanstvenih 

 projekata, kolaborativnih znanstvenih programa, suradničkih radnih mjesta, znanstvenih 

 novaka te znanstvene infrastrukture i opreme; 

- sredstva iz državnog proračuna izvan ministarstva nadležnog za znanost prema 

 posebnim programima i ugovorima; 

- sredstva za provedbu znanstvenoistraživačkih projekata koja nisu iz proračuna, već su iz 

 drugih izvora (sredstva trećih); 

- ugovora s međunarodnim organizacijama i iz bilateralne suradnje sukladno zakonu i 

 međudržavnim ugovorima i ugovorima s međunarodnim organizacijama koje je 

 potpisala Republika Hrvatska; 

- vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu od istraživačkih i stručnih projekata, elaborata, 

 ekspertiza, nakladničke i drugih djelatnosti; 

- zaklada, fondova, darovnica, donacija; 

- ostalih izvora u skladu sa zakonom. 

 

Članak 24. 

 

 Iz sredstava navedenih u članku 23. ovog Statuta osiguravaju se plaće znanstvenika, 

suradnika, osoba izabranih na stručna radna mjesta, kao i ostalih radnika u skladu s ustrojem 

radnih mjesta, te osnovni troškovi održavanja objekta i opreme u Institutu (hladni pogon). 

 

 Za rad na posebnim projektima ili programima u skladu s ovim Statutom, mogu se 

privremeno ili stalno zaposliti znanstvenici, suradnici ili drugi radnici, s tim da se svi troškovi 

osiguravaju iz navedenih projekata ili programa. 

 

 

VII. POSTUPAK I UVJETI IZBORA NA RADNA MJESTA I ZVANJA 

 

Članak 25. 

 

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

savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

 

 Suradnička radna mjesta su: asistent i poslijedoktorand. 

 

 Stručna radna mjesta su: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik. 
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Članak 26. 

 

 Opći uvjet za izbor u znanstveno radno mjesto je upis u Upisnik znanstvenika u istom ili 

višem znanstvenom zvanju odnosno izbor u znanstveno zvanje proveden u okviru postupka 

izbora na znanstveno radno mjesto. 

 

 Dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika, višeg 

znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog suradnika u trajnom zvanju su 

utvrđeni općim aktom – Pravilnikom o redu i ustroju radnih mjesta. 

 

 U suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta može biti izabrana osoba koja je 

završila sveučilišni diplomski studij. S istom osobom zaključuje se ugovor na određeno vrijeme 

u trajanju od najdulje pet godina. Ista osoba obvezna je upisati poslijediplomski sveučilišni 

studij. 

 

 U suradničko zvanje poslijedoktoranda može biti izabrana osoba koja je stekla 

akademski stupanj doktora znanosti. Takvu osobu Institut može na temelju javnog natječaja 

izabrati u zvanje poslijedoktoranda te s njom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u 

trajanju od najviše četiri godine na suradničkom radnome mjestu poslijedoktoranda. 

 

 Svaki asistent ima jednog mentora kojeg imenuje Znanstveno vijeće, a u pravilu je to 

voditelj projekta na kojem asistent radi. Na prijedlog voditelja projekta Znanstveno vijeće može 

za mentora imenovati i drugu osobu. Asistentima koji ne rade na projektu, mentor može biti 

znanstvenik koji je izabran najmanje u zvanje znanstvenog suradnika. Svake godine Institut 

ocjenjuje rad asistenta. Ocjena se temelji na pisanom izvješću mentora. Najmanje jednom u 

dvije godine poslijedoktorand podnosi izvješće o svome radu Znanstvenom vijeću. Ako je 

asistent ili poslijedoktorand dva puta ocijenjen negativno, o drugom izvješću mišljenje donosi 

Upravno vijeće. Ako se drugo negativno izvješće usvoji, ravnatelj pokreće postupak redovitog 

otkaza ugovora o radu. Postupak ocjenjivanja asistenta odnosno poslijedoktoranda propisat će 

se posebnim aktom. 

 

Članak 27. 

 

 Uvjeti za izbor na stručna radna mjesta su: 

 

1. za stručnog suradnika: izbor u zvanje stručnog suradnika; 

2. za višeg stručnog suradnika: izbor u zvanje viši stručni suradnik; 

3. za stručnog savjetnika: izbor u zvanje stručnog savjetnika. 

 

 Izbor na stručna radna mjesta provodi se na pet godina. Uvjet za izbor na stručno radno 

mjesto je izbor u isto ili više stručno zvanje. Na radno mjesto stručnog suradnika, višeg 

stručnog suradnika ili stručnog savjetnika, radnik može biti biran najviše dva puta. Obveza 

provođenja ponovnog izbora prestaje nakon što radnik bude drugi put izabran na radno mjesto 

stručnog savjetnika. 

 

Članak 28. 

 

 Uvjeti za izbor u stručna zvanja su: 

 

1. za stručnog suradnika: završen sveučilišni diplomski studij društvenog ili prirodnog 

smjera u skladu s djelatnošću Instituta definiranom člankom 7. st. 1. t. 1. ovog Statuta; 
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2. za višeg stručnog suradnika: završen sveučilišni diplomski studij društvenog ili 

prirodnog smjera u skladu s djelatnošću Instituta definiranom člankom 7. st. 1. t. 1. ovog 

Statuta;, radno iskustvo pet godina na području djelatnosti Instituta; 

 

3. za stručnog savjetnika: završen sveučilišni diplomski studij društvenog ili prirodnog 

smjera u skladu s djelatnošću Instituta definiranom člankom 7. st. 1. t. 1. ovog Statuta, radno 

iskustvo deset godina na području djelatnosti Instituta  

 

Članak 29. 

 

 Izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta obavlja se na temelju javnog 

natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na službenoj internetskoj 

stranici Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog 

prostora. Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana. 

 

Članak 30. 

 

 Postupak izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta provodi Znanstveno 

vijeće. Postupak izbora u zvanja provodi se sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju. 

 

 Na prijedlog ravnatelja Znanstveno vijeće donosi odluku o raspisivanju natječaja i 

odluku o imenovanju stručnog povjerenstva od tri člana. 

 

 Ovisno o tome da li se izbor vrši na znanstveno, suradničko ili stručno radnom mjesto 

članovi povjerenstva moraju biti najmanje u istom ili višem znanstvenom, suradničkom ili 

stručnom zvanju. 

 

Članak 31. 

 

 U natječaju na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta treba odrediti točne uvjete 

koje pristupnik na natječaj mora ispunjavati, rok do kojeg se primaju prijave i rok u kojem će 

prijavljeni pristupnici biti obaviješteni o izboru. Prijave na natječaj na znanstvena, suradnička i 

stručna radna mjesta podnose se Znanstvenom vijeću Instituta. Stručno povjerenstvo pregledava 

i zapisnički utvrđuje koje su prijave pristigle u utvrđenom roku, a koje van tog roka i koje od 

urednih prijava udovoljavaju uvjetima natječaja. 

 

Članak 32. 

 

 Odluku o izboru na radno mjesto donosi Znanstveno vijeće. Znanstveno vijeće će glasati 

između kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja tj. u skladu sa zapisnikom stručnog 

povjerenstva. U slučaju da više kandidata ispunjava uvjete natječaja Znanstveno vijeće će 

donijeti odluku o izboru pristupnika na radno mjesto natpolovičnom većinom glasova svih 

članova. 

 

 Znanstveno vijeće koje donosi odluku o izboru na znanstvena, suradnička i stručna 

radna mjesta dužno je obavijestiti pristupnike o rezultatima izbora u roku od petnaest dana od 

dana donošenja odluke. 
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Članak 33. 

 

 U slučaju kada je raspisan natječaj za znanstveno radno mjesto, u okviru istog postupka 

provest će se i izbor u znanstveno zvanje ukoliko neki od pristupnika nema obavljen taj izbor. 

Institut će provesti dio postupka izbora u znanstvena zvanja na način i prema postupku 

utvrđenom Zakonom, ali samo u slučaju da je ovlašten za provedbu dijela postupka izbora u 

zvanja. 

 

 Nakon provedenog postupka izbora u znanstveno zvanje Institut će u roku od 90 dana 

dovršiti postupak izbora na radno mjesto. Ako odluka o izboru na isto ili više radno mjesto ne 

bude donesena do isteka roka na koji je neki od pristupnika izabran u prethodnom izboru u 

Institutu, njegov ugovor o radu traje do donošenja odluke.  

 

Članak 34. 

 

 Nakon provedenog postupka s izabranom osobom se sklapa ugovor o radu sukladno 

Zakonu. 

 

Članak 35. 

 

 Ostali radnici Instituta trebaju ispunjavati uvjete utvrđene općim propisima o radu i 

općim aktima Instituta. 

 

 Radna mjesta ostalih radnika te broj izvršitelja i uvjeti utvrđuju se: 

- Pravilnikom o radu i ustroju radnih mjesta 

- Pravilnikom o radu i ustroju radnih mjesta koja se financiranju iz vlastitih prihoda. 

 

 Izbor na radna mjesta ostalih radnika obavlja ravnatelj. 

 

VIII. JAVNOST RADA 

 

Članak 36. 

 

 Rad Instituta je javan. 

 

 Javnost rada Instituta osigurava se dostupnošću podataka o radu Instituta sredstvima 

javnog informiranja. 

 

 Institut će uskratiti davanje obavijesti o ispravama i podacima koji se prema ovom 

Statutu smatraju poslovnom tajnom, te o ispravama i podacima koje u svom poslovanju sazna 

Institut ili njegovi zaposlenici a koji se smatraju državnom, vojnom ili poslovnom tajnom. 

 

 Za davanje obavijesti o radu Instituta ovlašten je ravnatelj odnosno druga osoba koju 

ravnatelj ovlasti. 

 

IX. OPĆI AKTI 

 

Članak 37. 

 

 Opći akti Instituta jesu: 

 



iz vlastitih prihoda;

Posebnim popisom gradla
Instituta za javne financije s rokovima duvanja;

Pravilnik o za5titi na radu te
Pravilnik o za5titi odpoLara.

dhnak 38.

Statut donosi Upravno vije6e uz suglasnost ministarstva nadleZnogza znanost.

Pravilnike donosi Upravno vijeie.

Statut i ostali opdi akti objavljuju se na oglasnoj plodi Instituta i stupaju na snagu

osmog dana od dana objave.

X. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

dlanak 39.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje valiti Statut Instituta kojeg je

donijelo Upravno vijede Instituta 22. ptosinca2}Il. godine.

dlanak 40.

Ostali op6i akti Instituta uskladit ie se sa odredbama ovoga Statuta u roku od 60 dana

od dana njegovog stupanja na snagu. Do dana uskladivanja odnosno do isteka toga roka mogu

se primjenjivati odredbe postojeiih op6ih akata ako nisu u suprotnosti s odredbama zakona

i/ili ovoga Statuta.

thnak 41.

Ovaj Statut se, nakon suglasnosti osnivada, objavljuje na oglasnoj plodi Instituta i

stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Prof. Jurica Pavidid

Statut;
Pravilnik o radu
Pravilnik o radu i ustroju radnih mjesta;
Pravilnik o radu i ustroju radnih mjesta koja se financiraju
Pravilnik o mentorstvu;
Pravilnik o unutarnjoj raspodjeli sredstava Instituta;
Pravilnik knjiZnice Instituta za javne financije;
Pravilnik o za3titi arhivskog i registratumog gradiva s

Ur.broj: 285-112014
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