Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 — Odluka USRH, 46/07 i 45/09, 63/11, 94/136
i 139/13) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), Upravno je vije će na svojoj 2. sjednici održanoj 16. svibnja 2014. donijelo

STATUT

Instituta za filozofiju u Zagrebu
I.

OPĆE ODREDBE

Č lanak 1.
Ovim se Statutom uređuju:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

status, naziv, sjedište, pe čat i znak Instituta za filozofiju (u daljnjem tekstu: Institut);
djelatnost Instituta;
pravni položaj, zastupanje i predstavljanje Instituta;
načini fmanciranja Instituta;
unutarnji ustroj i tijela Instituta s nadležnostima;
status djelatnika Instituta, napose izbor u znanstvena i suradni čka zvanja te izbor na
znanstvena i suradni čka radna mjesta;
7) javnost rada Instituta;
8) opći akti Instituta;
9) poslovna tajna;
10)druga pitanja znač ajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Instituta.

II. STATUS

Članak 2.
(1) Institut je osnovao Savjet Sveu č ilišta u Zagrebu 27. lipnja 1967. godine, a Rješenjem
Okružnog privrednog suda u Zagrebu br. Us-378/67-2 od 15. srpnja 1967. godine izvršen
je upis osnivanja Instituta za filozofiju u Registar ustanova tog suda.
(2) Izdvajanjem iz Instituta za povijesne znanosti Ministarstvo znanosti i tehnologije
Rješenjem od 24. rujna 1991. potvrdilo je osnivanje Instituta za filozofiju Sveu čilišta u
Zagrebu i uvelo ga u Registar znanstvenoistraživa čkih organizacija i jedinica pod brojem
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(3) Stupanjem na snagu Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93) Institut je kao
znanstvena organizacija postao javna ustanova nad kojom je Republika Hrvatska stekla
osnivačka prava.
(4) Danom stupanja na snagu Zakona o znanstvenoistraživa čkoj djelatnosti (Narodne novine
96/93), Institut je nastavio s radom kao javni znanstveni institut u vlasništvu Republike
Hrvatske.
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III. NAZIV, SJEDIŠTE, PE ČAT I ZNAK INSTITUTA
Č lanak 3.
(1) Institut obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:
Institut za filozofiju.
(2) Naziv Instituta ispisan je na plo č i koja je istaknuta na zgradi Instituta.
Članak 4.
Naziv Instituta štiti se na nač in na koji je zašti ćena, prema odredbama zakona, tvrtka
trgovačkog društva.
Č lanak 5.

Sjedište je Instituta u Ulici grada Vukovara 54, 10000 Zagreb.
Članak 6.
(1) O promjeni naziva i sjedišta Instituta odlu čuje Osnivač.
(2) Promjena naziva i sjedišta Instituta upisuje se u sudski registar.
Članak 7.
(1) Institut ima pe č at s nazivom i sjedištem Instituta i s grbom Republike Hrvatske, promjera
38 mm, koji se koristi za javne isprave.
(2) Naruč ivanje, upotreba i zamjenjivanje pe čata obavlja se na na čin propisan zakonom.
(3) Za svakodnevno poslovanje Institut ima tri pe č ata okrugla oblika koji sadržavaju puni
naziv Instituta i njegovo sjedište: prvi ozna čen brojem 1 za rač unovodstvo, drugi označ en
brojem 2 za knjižnicu i tre ći označ en brojem 3 za tajništvo Instituta.
(4) Za poštanske, arhivske i srodne dokumentacijske poslove Institut ima štambilj četvrtasta
oblika, koji sadržava puni naziv i sjedište Instituta, ali se ne stavlja uz potpis ovlaštene
osobe.
(5) O broju, pravilnoj uporabi, čuvanju i uništavanju pe čata odlučuje ravnatelj Instituta.
Č lanak 8.

Institut ima zaštitni znak.

IV. DJELATNOST INSTITUTA
Članak 9.
Institut sustavno istražuje povijest filozofije, osobito povijest hrvatske filozofije, i filozofske
probleme. Sustavno i stalno prikuplja filozofska djela, osobito hrvatska filozofska djela, te
organizira njihovo prouč avanje, obradu, prevo đenje i objavljivanje.
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Č lanak 10.

(1) Osnovna je djelatnost Instituta trajna provedba znanstvenih istraživanja kao službe u
znanstvenom polju filozofije.
(2) Djelatnost iz stavka 1. ovog č lanka sastoji se od trajne istraživa čke djelatnosti te od
ugovornih znanstvenih projekata i programa.
(3) Pored osnovne djelatnosti mogu se obavljati i druge djelatnosti koje su upisane u sudski
registar: nastavna, izdava čka i biblioteč no-dokumentacijska djelatnost.
(4) Institut može osnivati podružnicu (odnosno drugu ustrojbenu jedinicu).
Članak 11.
U Institutu se provodi izbor u znanstvena i suradni č ka zvanja u skladu s odredbama Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbama ovog
Statuta.

V. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE INSTITUTA
Članak 12.

Institut je pravna osoba upisana u sudski registar i u Upisnik znanstvenih organizacija koje
vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu Ministarstvo).
Članak 13.
(1) Institut posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na na čin određen zakonom, ovim
Statutom i drugim op ćim aktima Instituta.
(2) Imovinu Instituta č ine sve nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava što su do 24.
kolovoza 1993., dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama, bile društvena sredstva na
kojima je pravo raspolaganja imao Institut.
(3) Imovina su Instituta i sredstva nad kojima je Institut stekao pravo vlasništva nakon
stupanja na snagu Zakona o ustanovama.
Članak 14.
(1) Institut može stjecati dionice ili udjele u ve ć osnovanim trgova čkim društvima, uz
prethodnu suglasnost Ministarstva
(2) Institut može osnivati trgova čka društva.
Članak 15.
(1) Za obveze preuzete u pravnom prometu Institut odgovara cijelom svojom imovinom —
potpuna odgovornost.
(2) Osnivač Instituta solidarno i neograni čeno odgovara za njegove obveze.
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Članak 16.
Institut ima jedinstven žiro-ra č un preko kojeg obavlja promet nov čanih sredstava.
Č lanak 17.

Institut predstavlja i zastupa ravnatelj.
Članak 18.
(1) Ravnatelj Instituta ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Instituta
upisane u sudski registar ustanova.
(2) Ravnatelj Instituta ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vije ća samostalno
sklapati ugovore u pravnom prometu č ija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 kuna
odnosno ugovore u kojima ukupna vrijednost poslova prelazi 100.000,00 kuna u jednom
mjesecu. Za iznose ve ć e od 500.000,00 kn potrebna je suglasnost Ministarstva kao
osnivača.
(3) Ravnatelj Instituta može dati punomo ć drugoj osobi da zastupa Institut u pravnom
prometu u granicama svojih ovlasti.

VI. NAČ INI FINANCIRANJA INSTITUTA
Članak 19.
(1) Sredstva za rad Instituta osiguravaju se iz:
a) sredstava državnog prora čuna Republike Hrvatske;
b) Hrvatske zaklade za znanost;
c) vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu od istraživa čkih i stručnih projekata, elaborata,
nakladničke i drugih djelatnosti;
d) ugovora s me đunarodnim organizacijama i iz bilateralne suradnje u skladu sa zakonom
i međudržavnim ugovorima, odnosno ugovorima s me đ unarodnim organizacijama koje
je potpisala Republika Hrvatska;
e) izravnih ulaganja pojedinaca, trgova č kih društava i drugih pravnih osoba;
f) donacija;
g) ostalih izvora.
(2) Institut se može financirati samo iz onih izvora koji ne utje ču na njegovu neovisnost i
dostojanstvo. Vlastiti prihodi mogu se ostvarivati samo djelatnostima koje ne štete
ostvarenju osnovnih zada ća Instituta.
Članak 20.
(1) Iz sredstava navedenih u č lanku 19. st. 1. osiguravaju se pla će znanstvenika, suradnika,
kao i ostalih djelatnika u skladu s ustrojem radnih mjesta, osnovni troškovi održavanja
objekata i opreme u Institutu i materijalni troškovi redovnog poslovanja.
(2) Materijalni i ostali troškovi za rad na znanstvenim projektima osiguravaju se posebnim
ugovorima s Ministarstvom znanosti, u skladu s posebnim programom financiranja trajne
znanstvene djelatnosti.
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(3) Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka zajedni čki čine troškove rada na znanstvenim
projektima i trajnoj znanstvenoj djelatnosti.
(4) Za rad na posebnim projektima ili programima, a u skladu s ovim Statutom, mogu se
privremeno ili stalno zaposliti znanstvenici, suradnici ili drugi djelatnici, s time da se svi
troškovi osiguraju iz ovih projekata.

VII. UNUTARNJI USTROJ
Članak 21.
(1) Znanstveni je rad Instituta ustrojen u okviru trajne istraživa čke djelatnosti i projekata.
(2) Za rad na projektima odgovorni su voditelji projekata i ravnatelj Instituta.
(3) Znanstveni projekti predstavljaju samostalne obra čunske jedinice čija se sredstva u
knjigovodstvu vode na posebnim pozicijama.
(4) Znanstveni projekti imaju samostalnost u stjecanju i raspodjeli sredstava i opreme
namijenjenih provođenju istraživanja.
(5) Oprema koja se nabavlja za potrebe znanstvenih projekata i za zajedni čke potrebe ostaje u
vlasništvu Instituta, osim ako nije druga čije uređeno sporazumom, ugovorom ili nekim
drugim aktom, a u skladu sa Statutom Instituta.
Članak 22.
(1) Znanstveni rad na Institutu izvodi se:
a) samostalnim i kolaborativnim istraživanjima u okviru programa i projekata;
b) u obliku kolokvija, predavanja i seminara;
c) izdavanjem periodičkih i pojedinačnih publikacija;
d) organiziranjem znanstvenih skupova;
e) u obliku dokumentacijsko-informati čke djelatnosti;
f) suradnjom s nastavnim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu.
Članak 23.
U Institutu su ustrojene prate će službe: Odsjek za tajni čke, administrativne i organizacijske
poslove, Odjeljak za rač unovodstvene poslove, Odjeljak knjižnice i arhiva, Odjeljak za
informati čku potporu i Odjeljak za op će i tehničke poslove, u kojima se obavljaju zajedni čki
stručni i opć i poslovi nužni za realizaciju osnovne djelatnosti Instituta.

VIII. TIJELA INSTITUTA
1. Upravno vijeće
Č lanak 24.
Institutom upravlja Upravno vije će.
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Članak 25.
(1) Upravno vijeć e Instituta ima pet članova.
(2) Predsjednika i dva člana Upravnog vije ća imenuje i razrješuje Osniva č.
(3) Jednog člana Upravnog vijeć a bira i razrješuje Znanstveno vije će Instituta.
(4) Jednog č lana imenuje i razrješuje radni čko vijeće. Ako radni čko vijeće nije utemeljeno,
jednog člana Upravnog vijeć a imenuju i razrješuju radnici Instituta neposrednim i tajnim
glasanjem, na nač in propisan Zakonom o radu za izbor radni čkog vijeća koje ima samo
jednog člana.
(5) Mandat članova Upravnog vije ća traje dvije godine.
Članak 26.
(1) Član Upravnoga vije ć a može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je
imenovan ako:
a) sam zatraži razrješenje;
b) ne ispunjava dužnosti člana;
c) izgubi sposobnost obnašanja dužnosti;
d) svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša.
(2) Postupak radi utvr đivanja uvjeta za razrješenje člana može pokrenuti svaki č lan
Upravnoga vije ć a podnošenjem zahtjeva Upravnom vije ću.
Članak 27.
(1) Upravno vije ć e Instituta vodi financijsku i poslovnu politiku Instituta.
(2) Upravno vije će Instituta:
a) donosi Statut Instituta uz suglasnost Ministarstva;
b) donosi Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta uza suglasnost Ministarstva;
c) donosi Pravilnik o plaćama djelatnika Instituta;
d) daje suglasnost na pravilnike koje donosi ravnatelj.
(3) Upravno vijeće Instituta obavlja sljede će poslove koji se odnose na financijsku i poslovnu
politiku Instituta:
a) razmatra i usvaja godišnje financijske izvještaje;
b) odlučuje o raspodjeli dobiti;
c) donosi odluku o proračunu na temelju prethodne suglasnosti ministra;
d) donosi godišnji financijski plan;
e) odlučuje rebalanse godišnjega financijskog plana;
f) odlučuje o raspolaganju imovinom ve će vrijednosti sukladno čl. 18. ovoga Statuta;
g) donosi program rada i razvoja Instituta i nadzire njihovo izvršavanje.
(4) Upravno vijeće Instituta obavlja i sljede će poslove:
a) imenuje i razrješuje ravnatelja;
b) donosi pojedinač ne odluke u svezi s radnim odnosima kao tijelo drugoga stupnja;
c) donosi odluku o ponovljenom izvješ ću u postupku reizbora na znanstveno radno mjesto
d) daje mišljenje u slu čaju drugog, negativnog izvješ ća o radu asistenata i
poslijedoktoranada;

7
e) donosi odluke o osnivanju ustrojbenih jedinica Instituta na prijedlog ravnatelja ili
Znanstvenoga vijeća i uz suglasnost Ministarstva;
f) daje osnivaču, ravnatelju i Znanstvenom vije ću prijedloge i mišljenja o pojedinim
pitanj ima;
g) odlučuje o pitanjima koja zakonima i Statutom Instituta nisu stavljena u nadležnost
drugih tijela.
Članak 28.
(1) Upravno vijeće instituta odlučuje na sjednici.
(2) Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vije ća.
(3) Upravno vije će Instituta punomoćno raspravlja i odlu čuje kada je na sjednicama nazo čno
više od polovice ukupnog broja članova.
(4) Upravno vijeće Instituta donosi odluke natpolovi čnom većinom ukupnog broja članova.
(5) Sjednicama Upravnog vijeća prisustvuje ravnatelj bez prava glasa.
Članak 29.
Upravno vijeće donosi po potrebi Poslovnik o radu kojim se pobliže odre đuju pitanja koja
nisu regulirana zakonom i odredbama ovog Statuta.
Č lanak 30.

(1) Upravno vijeće može imenovati povjerenstva radi rješavanja odre đenih pitanja iz svoje
nadležnosti.
(2) Broj članova povjerenstva i djelokrug njihova rada odre đuje se odlukom o imenovanju.
2. Ravnatelj
Članak 31.
(1) Voditelj i čelnik Instituta je ravnatelj.
(2) Ravnatelj predlaže program rada i razvoja Instituta.
(3) Ravnatelj organizira i vodi cjelokupni rad i poslovanje Instituta.
(4) Ravnatelj predlaže prora čun Instituta.
(5) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Instituta.
(6) U području normativne djelatnosti ravnatelj:
a) predlaže Upravnom vije ću Pravilnik o ustroju radnih mjesta;
b) predlaže Upravnom vije ću Pravilnik o plaćama;
c) uza suglasnost Upravnog vije ća donosi Pravilnik o radnim odnosima;
d) uza suglasnost Upravnog vije ća donosi Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj
odgovornosti djelatnika;
e) uza suglasnost Upravnog vije ća donosi Pravilnik o zaštiti na radu;
f) uza suglasnost Upravnog vije ća donosi Pravilnik o zaštiti od požara;
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g) uza suglasnost Upravnog vije ća donosi Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i
registraturnoga gradiva;
h) uza suglasnost Upravnog vije ća donosi i ostale opće akte koje je potrebno donijeti
prema odredbama posebnih zakona.
i) provodi opće akte Instituta i donosi upute u svezi s tim.
(7) U području financijskog poslovanja Instituta ravnatelj:
a) podnosi Upravnom vije ću godišnje financijske izvještaje;
b) predlaže Upravnom vije ću raspodjelu dobiti;
c) predlaže Upravnom vije ću godišnji financijski plan i njegove rebalanse;
d) izrađuje prijedlog financijskog plana za sljede će trogodište;
e) izrađuje plan kapitalnih ulaganja;
f) potpisuje financijsku dokumentaciju.
(8) Što se ti če ugovornih znanstvenih projekata i programa, ravnatelj:
a) daje suglasnost za prijavu na natje čaj za znanstvene projekte i programe.
(9) Ravnatelj obavlja i sljede će poslove:
a) izvršava odluke Upravnog vije ća iz područja nadležnosti Upravnog vijeća;
b) daje Upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima;
c) odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u prvome stupnju;
d) predstavlja i zastupa Institut;
e) poduzima sve pravne radnje u ime i za ra čun Instituta;
f) zastupa Institut u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;
g) daje pismenu punomo ć drugim osobama da zastupaju Institut u pravnom prometu;
h) određuje osobe koje će ga zamjenjivati kao i osobe ovlaštene za potpisivanje
financijske i druge dokumentacije;
i) izvješćuje Znanstveno vije će o normativnim, financijskim, ugovornim i ostalim
poslovima koje vodi;
j) jednom godišnje na zajedni čkoj sjednici Znanstvenoga i Upravnoga vije ća podnosi
godišnje izvješće o radu Instituta;
k) obavlja i druge poslove utvr đene zakonima, ovim Statutom i drugim općim aktima
Instituta.
Članak 32.
(1) Za ravnatelja Instituta može biti imenovana osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika
najmanje u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika.
(2) Javni natje čaj raspisuje Upravno vije će Instituta.
(3) Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na
službenim internetskim stranicama Instituta.
(4) U natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, vrijeme za koje se
imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati
biti obaviješteni o izboru.
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(5) Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kra ći od osam dana od objave
natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju ne može biti dulji od četrdeset i pet
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Članak 33.
(1) Ravnatelja Instituta imenuje i razrješuje Upravno vije će Instituta.
(2) U postupku imenovanja ravnatelja Upravno vije će osniva Natje čajni odbor pošto mu
Znanstveno vijeće predloži kandidate.
(3) Natječajni odbor izvješ ćuje Upravno vijeće i Znanstveno vijeće Instituta o ispunjavanju
općih i posebnih uvjeta pristupnika za ravnatelja Instituta, sukladno Statutu i objavljenom
natječaju za imenovanje ravnatelja.
(4) Znanstveno vije će, sukladno izvješću Natječajnog odbora, daje mišljenje o svakom
pojedinom pristupniku koji ispunjava uvjete natje čaja za imenovanje ravnatelja.
(5) Upravno vijeće razmatra izvješće Natječajnog odbora i pribavljeno mišljenje Znanstvenog
vijeća Instituta, te natpolovi čnom većinom ukupnog broja članova donosi odluku o
imenovanju ravnatelja Instituta i dostavlja je Ministru.
(6) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može se imenovati
ravnateljem najviše u dva mandata uzastopce.
Članak 34.
(1) Upravno vijeće Instituta dužno je, u roku navedenom u natje čaju, izvijestiti svakog
prijavljenog pristupnika o izboru i dati mu pouku o njegovom pravu da pregleda
natječajnu dokumentaciju i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može
zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
(2) Kandidat koji je podnio prijavu na natje čaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju
zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji
su objavljeni u natje čaju.
(3) Tužbom iz stavka 2. ovoga članka pokreće se radni spor pred sudom nadležnim za radne
sporove, sukladno čl. 42. st. 3. Zakona o ustanovama.
Č lanak 35.

(1) Ako se na raspisani natje čaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
izabran, natječaj će se ponoviti.
(2) Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natje čaja imenovat će se vršitelj
dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godine dana.
Članak 36.
(1) Ravnatelj Instituta može biti razriješen prije isteka vremena za koje je imenovan.
(2) Upravno vije će razrješuje ravnatelja ako:
a) ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s propisima o radnim odnosima;
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b) nastanu takvi razlozi koji dovode do prestanka radnog odnosa u skladu s propisima o
radnim odnosima;
c) ravnatelj ne postupa po propisima ili op ćim aktima Instituta ili neosnovano ne izvršava
odluke tijela Instituta ili postupa protivno njima;
d) ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzro či Institutu veću štetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati
veće smetnje u obavljanju djelatnosti Instituta.
(3) Prije donošenja odluke o razrješenju, Ravnatelju se mora dati mogu ćnost da se izjasni o
razlozima za razrješenje.
(4) U slučaju razrješenja Ravnatelja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno je
vijeće dužno raspisati natje čaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja
vršitelja dužnosti.
Članak 37.
(1) Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku
zaštitu prava, ako smatra da je bio povrije đen propisani postupak i da je ta povreda mogla
bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani odredbom
članka 36. st. 2. ovog Statuta.
(2) Tužba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana
primitka odluke o razrješenju.
3. Pomo ćnik ravnatelja

Č lanak 37.a
(1) Upravno vijeće može po potrebi, na prijedlog ravnatelja, imenovati pomo ćnika ravnatelja.
(2) Pomoćnik ravnatelja obavlja sve poslove iz nadležnosti ravnatelja koje mu on povjeri.
(3) Osoba predložena za pomo ćnika ravnatelja mora biti iz redova zaposlenika Instituta na
znanstvenom radnom mjestu.
(4) Pomoćnika ravnatelja razrješuje Upravno vije će na prijedlog ravnatelja.
4. Znanstveno vije će

Članak 38.
(1) Znanstveno je vijeće stručno vijeće Instituta.
(2) Znanstveno vijeće obavlja poslove određene zakonom, a osobito:
a) utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta;
b) raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stru čnim pitanjima, izdavačkoj djelatnosti te
razvojnoj strategiji Instituta;
c) daje Upravnom vije ću prethodno mišljenje u postupku donošenja Statuta te Pravilnika
o ustroju radnih mjesta;
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d) donosi Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, Pravilnik o
izdavačkoj djelatnosti, Eti č ki kodeks te po potrebi i druge pravilnike iz svoga
dj elokruga;
e) provodi postupak izbora u suradni čka zvanja;
f) provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja;
g) provodi postupke izbora na znanstvena, suradni čka i struč na radna mjesta;
h) provodi postupak reizbora na znanstveno radno mjesto;
i) razmatra godišnja izvješ ć a o radu asistenata i poslijedoktoranada i donosi odluku o
njihovu prihvaćanju;
j) razmatra godišnja izvješ ća o radu znanstvenika;
k) daje suglasnost na prijavu projekata i programa Instituta na natje čaje;
1) imenuje i razrješuje jednog člana Upravnog vijeć a Instituta;
m) predlaže Upravnom vije ću kandidate za Natje č ajni odbor u postupku imenovanja
ravnatelja Instituta;
n) daje mišljenje Upravnom vije ć u o kandidatima za ravnatelja Instituta;
o) imenuje članove eti č kog povjerenstva, povjerenstva za izdava čku djelatnost,
povjerenstva za izbor u zvanje zaslužnog znanstvenika te po potrebi drugih
povjerenstava Instituta;
p) donosi odluku o imenovanju i razrješenju urednika č asopisa koje izdaje Institut;
q) na prijedlog urednika donosi odluku o imenovanju i razrješenju članova uredništva i
članova savjeta časopisa koje izdaje Institut;
r) donosi odluku o suizdavaštvu te daje suglasnost na izbor urednika, članova uredništva i
članova savjeta č asopisa kojima je Institut suizdava č;
s) donosi odluku o dodjeli po č asnoga zvanja zaslužnog znanstvenika;
t) raspravlja o prora čunu Instituta;
u) donosi odluku o dodjeljivanju mentorstva;
v) ocjenjuje rad mentora;
w) obavlja i druge poslove koji proizlaze iz zakona, op ć ih akata Instituta ili koje mu
povjeri Upravno vije će Instituta.
Članak 39.
Znanstveno vijeće č ine svi stalno zaposleni znanstvenici i jedan predstavnik zaposlenika u
suradnič kom zvanju (asistenata i poslijedoktoranada).
Članak 40.
(1) Znanstveno vijeć e bira predsjednika iz reda svojih č lanova u zvanju višeg znanstvenog
suradnika, znanstvenog savjetnika ili znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.
(2) Mandat predsjednika Znanstvenog vije ća traje četiri godine. Ista osoba može biti izabrana
najviše u dva mandata uzastopce.
(3) Predsjednik Znanstvenog vije ć a bira se tajnim glasanjem i izabran je ako je dobio
najmanje natpolovičnu većinu svih članova Vijeća.
(4) Ako niti jedan kandidat nije dobio potrebnu ve ć inu, glasanje se ponavlja samo za ona dva
kandidata koji su dobili najve ći broj glasova.
(5) Ako se na zakazanoj sjednici ne donese odluka, izbor se ponavlja na novoj sjednici, koja
se zakazuje najranije za sedam dana.
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Članak 41.
(1) Znanstveno vijeće Instituta odlučuje na sjednici.
(2) Sjednice Znanstvenog vije ća saziva predsjednik Znanstvenog vijeća, a moraju se sazvati i
ako to traži jedna tre ćina članova.
(3) Znanstveno vijeće može zasjedati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina ukupnog
broja njegovih članova.
(4) Znanstveno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim kada se
za pojedine odluke ovim Statutom ili drugim propisima traži druga, kvalificirana ve ćina.
(5) Sudjelovanje na sjednicama Znanstvenog vije ća obavezno je za sve članove Znanstvenog
vijeća.
članak 42.
(1) Mandat predstavnika suradnika u Znanstvenom vije ću traje dvije godine. Ista osoba može
biti ponovno birana najviše dva puta.
(2) Suradnici između sebe tajnim glasanjem biraju jednog predstavnika u Znanstveno vijeće.
(3) Predstavnik suradnika u Znanstvenom vije ću može biti opozvan i prije isteka mandata u
kojem je imenovan.
(4) Opoziv predstavnika suradnika obavlja se na isti na čin i po istom postupku kao i
imenovanje predstavnika suradnika.
Č lanak 43.
(1) Znanstveno vijeće može donijeti Poslovnik o radu kojim se pobliže odre đ uj u pitanj a koja
nisu regulirana zakonom i odredbama ovog Statuta.
(2) Znanstveno vije će može imenovati povjerenstvo radi rješavanja odre đenih pitanja iz svoje
nadležnosti
(3) Broj članova povjerenstva i djelokrug njihova rada odre đuje se odlukom o imenovanju.

IX. DJELATNICI INST1TUTA

Članak 44.
U Institutu su zaposleni znanstvenici, suradnici i ostali djelatnici.
1. Znanstvenici
Članak 45.
Znanstvenici su osobe koje su sukladno Zakonu izabrane u odgovaraju ća znanstvena zvanja i
upisane u Upisnik znanstvenika.
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2. Znanstvena zvanja
Članak 46.
(1) Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik
i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Znanstvena se zvanja stje ču u postupku i pod
uvjetima propisanim Zakonom i na njemu utemeljenim propisima.
(2) Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja utvr đeni su Zakonom.
3. Pokretanje postupka izbora u znanstvena zvanja
Članak 47.
(1) Stjecanje znanstvenog zvanja ne ovisi o radnom mjestu.
(2) Znanstveno zvanje stje č e se na temelju postupka koji zahtjevom za izbor pokre će osoba
koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u odre đeno znanstveno zvanje.
(3) Institut je isključ ivo nadležan za provo đenje dijela postupka izbora svojih zaposlenika u
znanstvena zvanja, prema č1. 33. st. 3. Zakona.
(4) Institut može provoditi dio postupka izbora u znanstvena zvanja za pristupnike koji nisu
zaposlenici Instituta za filozofiju, a u skladu s člankom 33. i 34. Zakona.
4. Postupak izbora u znanstvena zvanja
Članak 48.
(1) U svim sluč ajevima u kojima je Institut ovlašten za provo đ enje dijela postupka izbora
prema č l. 34. Zakona, zahtjev za izbor u znanstveno zvanje podnosi se Znanstvenom
vijeć u Instituta s dokazima o ispunjavanju uvjeta za izbor u odre đeno zvanje,
(2) Znanstveno vijeć e Instituta, u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva za izbor u
znanstveno zvanje, imenuje stru čno povjerenstvo. Stru čno povjerenstvo sastoji se od tri
č lana, koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju s obzirom na ono za koje se
traži izbor. Barem jedan č lan povjerenstva ne može biti zaposlenik Instituta.
(3) Struč no povjerenstvo na temelju podnesene dokumentacije ocjenjuje jesu li ispunjeni
uvjeti za izbor te predlaže da se pristupnik izabere ili ne izabere u znanstveno zvanje.
Stručno povjerenstvo svoje izvješ će podnosi Znanstvenom vijeć u u roku od trideset dana
od dana imenovanja.
(4) Na temelju izvješ ća Struč nog povjerenstva i odluke Znanstvenog vije ća Institut u roku od
trideset dana daje mišljenje i prijedlog nadležnom mati čnom odboru.
(5) Nadležni matič ni odbor donosi konačnu odluku o izboru.
(6) Protiv odluke nadležnog mati č nog odbora o izboru pristupnik nema pravo žalbe, ali može
pokrenuti upravni spor, sukladno čl. 35. st. 12. Zakona.
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5. Radna mjesta u Institutu
Članak 49.

(1) Znanstvena su radna mjesta u Institutu: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik,
znanstveni savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
(2) Suradnička su radna mjesta u Institutu asistent i poslijedoktorand.
(3) Ostala radna mjesta u Institutu utvr đuju se Pravilnikom o ustroju radnih mjesta.
6. Postupak izbora na radna mjesta

članak 50.
(1) Izbor na radna mjesta u Institutu obavlja se na temelju javnog natje čaja koji se objavljuje u
Narodnim novinama, u dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Instituta, a
za znanstvena, suradnička i stručna i na službenom internetskom portalu za radna mjesta
Europskoga istraživačkog prostora. Natje čaj mora biti objavljen najmanje 30 dana.
(2) Odluku o raspisivanju javnog natje čaja za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
donosi Znanstveno vijeće. U postupku izbora na znanstveno, suradni čko i stručno radno
mjesto Znanstveno vije će imenuje natječajno povjerenstvo. Natje čajno povjerenstvo
sastoji se od tri člana koji moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju i na radnom
mjestu s obzirom na ono za koje se raspisuje natje čaj. Natječajno povjerenstvo podnosi
Znanstvenom vijeću ocjenu o pristupnicima i predlaže kandidata/kandidate za radno
mjesto raspisano natje čajem. Konačnu odluku o izboru na znanstvena, suradni čka i
stručna radna mjesta donosi Znanstveno vije će na temelju izvješća natječajnog
povjerenstva koje sadrži ocjenu svih pristupnika na natje čaj.
(3) Odluku o raspisivanju javnog natje čaja za ostala radna mjesta donosi ravnatelj. U
postupku izbora ravnatelj imenuje tro člano natje čajno povjerenstvo. Natje čajno
povjerenstvo podnosi ravnatelju ocjenu o pristupnicima i predlaže kandidata/kandidate za
radno mjesto raspisano natječajem. Konačnu odluku o izboru na ostala radna mjesta
donosi ravnatelj.
(4) Institut je dužan o rezultatima izbora obavijestiti sve pristupnike u roku od petnaest dana
od dana donošenja odluke o izboru.
7. Znanstvena radna mjesta

Članak 51.
(1) Znanstvenici se biraju na znanstvena radna mjesta.
(2) Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je upis u Upisnik znanstvenika u istom ili
višem znanstvenom zvanju, odnosno izbor proveden sukladno članku 40. stavku 3.
Zakona.
(3) Posebni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta propisani su Pravilnikom o dodatnim
uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta što ga donosi Znanstveno vije će.
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(4) Na radno mjesto višega znanstvenog suradnika može biti izabrana osoba koja je najmanje
pet godina bila u zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika ili znanstvenonastavnom radnom mjestu docenta.
(5) Na radno mjesto znanstvenog savjetnika može biti izabrana osoba koja je najmanje pet
godina bila u zvanju i na radnom mjestu višega znanstvenog suradnika ili znanstvenonastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora.
(6) Na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju može biti izabrana osoba koja je
najmanje pet godina bila u zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika ili
znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora.
(7) Ako se jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor na više znanstveno radno
mjesto u odnosu na ono na koje se bira, posebnom odlukom Znanstvenog vije ća i uz
suglasnost zaposlenika natje čaj za izbor iz stavaka (4) i (5) ovoga članka može biti
raspisan i ranije od rokova propisanih tim stavcima, ali ne prije nego što isteknu tri godine
od njegova prethodnog izbora na radno mjesto s nižim zvanjem.
(8) 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 natje čaju.
Članak 52.
(1) S osobama izabranim na znanstvena radna mjesta zaklju čuje se ugovor o radu na
neodređeno vrijeme, s obvezom provo đenja reizbora ili izbora na više radno mjesto.
(2) Reizbor znanstvenika Instituta na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog suradnika,
višega znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika obavlja se svakih pet godina.
(3) U postupku reizbora Znanstveno vije će Instituta osniva stru čno povjerenstvo. Ono 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.
(4) Stručno povjerenstvo ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za reizbor te podnosi Znanstvenom
vijeću svoje izvješ će.
(5) Ako Znanstveno vije će ne prihvati pozitivno izvješ će o radu, odnosno prihvati negativno
izvješće o radu, nakon dvije godine ponavlja se postupak reizbora u skladu sa stavcima
(3) i (4) ovoga članka.
(6) Mišljenje o ponovljenom izvješ ću iz stavka (5) ovoga članka donosi Upravno vijeće
Instituta u roku od 60 dana od primitka ponovljenog izvješ ća. Ako Upravno vije će
Instituta ne prihvati izvješće, odnosno ako je mišljenje Upravnog vije ća negativno,
ravnatelj pokre će postupak redovitog otkaza ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim
ponašanjem radnika) u skladu s op ćim propisima o radu i aktima Instituta.
(7) S osobama izabranim na znanstvena i suradni čka radna mjesta koje rade na projektu
ograničenog trajanja ugovor o radu zaklju čuje se na određeno vrijeme, dok traje projekt
ili njegova dionica na kojoj je ta osoba angažirana.
(8) Obveza podnošenja izvješća o radu znanstvenika iz ovoga članka prestaje nakon što
zaposlenik bude izabran na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom
zvanju.
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8. Suradni č ka zvanja i radna mjesta

Članak 53.
(1) Suradnička zvanja i radna mjesta su asistent i poslijedoktorand. Izbor na radno mjesto
asistenta ili poslijedoktoranda provodi se na temelju javnog natje čaja.
(2) Osobu koja je završila sveučilišni diplomski studij Institut može izabrati u zvanje asistenta
te s njom zaključiti ugovor o radu na odre đeno vrijeme, u trajanju od pet godina, na
suradničkom radnom mjestu asistenta. Asistent je dužan upisati poslijediplomski
sveučilišni studij.
(3) Osobu koja je završila poslijediplomski sveučilišni studij Institut može na temelju javnog
natječaja izabrati u zvanje poslijedoktoranda te s njom zaklju čiti ugovor o radu na
određeno vrijeme, u trajanju od najviše četiri godine, na suradni čkom radnome mjestu
poslijedoktoranda.
(4) Ako se plaća i/ili troškovi poslijediplomskog sveu čilišnog studija asistenta ili
poslijedoktoranda ne osiguravaju iz vlastitih prihoda Instituta nego iz sredstava državnog
proračuna, suglasnost za zaključenje ugovora o radu iz stavaka (2) i (3) ovoga članka daje
mini star.
(5) Na traženje voditelja znanstvenog projekta Institut može zaposliti asistenta ili
poslijedoktoranda za rad na projektu na teret sredstava projekta i na rok koliko traje
znanstveni projekt.
(6) Svakom asistentu u Institutu dodjeljuje se mentor iz redova znanstvenika zaposlenih na
Institutu. Odluku o dodjeljivanju mentorstva donosi Znanstveno vije će.
Članak 53.a
(1) Svake godine, najkasnije 30. studenog, mentor podnosi Znanstvenom vije ću pismeno
izvješće s obrazloženom ocjenom rada asistenta u teku ćoj godini.
(2) Izvješće o radu asistenta mora sadržavati opis aktivnosti na poslijediplomskome
sveučilišnom studiju (odslušani i položeni kolegiji, napredak u pisanju disertacije itd.), a
može sadržavati i opis znanstvenih i stru čnih aktivnosti (objavljeni znanstveni ili stru čni
radovi, sudjelovanje na skupovima, usavršavanje u drugim ustanovama) te opis
asistentova doprinosa osnovnoj djelatnosti Instituta. Izvješ će sadrži i obrazloženu ocjenu,
koja može biti pozitivna ili negativna.
(3) Na temelju podnesenog izvješ ća mentora Znanstveno vije će donosi pozitivnu ili negativnu
ocjenu o radu.
(4) Na negativnu ocjenu asistent može podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi Znanstvenom
vijeću u roku od 15 dana od prijama odluke o negativnoj ocjeni. Odluku o prigovoru
donosi Znanstveno vije će u roku od 60 dana od prijama prigovora.
(5) Ako je asistent dva puta ocijenjen negativno, o drugome negativnom izvješ ću, koje sadrži
i očitovanje asistenta, mišljenje donosi Upravno vije će. Ako Upravno vije će prihvati
drugo negativno izvješ će, ravnatelj pokreće postupak redovitog otkaza ugovora o radu
(otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika).
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Članak 53.b
(1) Jednom godišnje poslijedoktorand podnosi pismeno izvješ će Znanstvenom vije ću o svome
radu, koje sadrži opis znanstvenih i drugih aktivnosti u proteklom razdoblju (objavljeni
radovi, sudjelovanje na skupovima, usavršavanje na drugim ustanovama, sudjelovanje u
nastavnom radu, drugi oblici doprinosa djelatnosti Instituta).
(2) Na temelju podnesenog izvješ ć a poslijedoktoranda Znanstveno vije će donosi pozitivnu ili
negativnu ocjenu o radu.
(3) Na negativnu ocjenu poslijedoktorand može podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi
Znanstvenom vijeć u u roku od 15 dana od prijama odluke o negativnoj ocjeni. Odluku o
prigovoru donosi Znanstveno vije ć e u roku od 60 dana od prijama prigovora.
(4) Ako je poslijedoktorand dva puta ocijenjen negativno, o drugome negativnom izvješ ću,
koje sadrži i oč itovanje poslijedoktoranda, mišljenje donosi Upravno vije će. Ako
Upravno vijeć e prihvati drugo negativno izvješ će, ravnatelj pokre će postupak redovitog
otkaza ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika).
Članak 53.c
(1) Najmanje jednom u dvije godine Znanstveno vije će ocjenjuje rad mentora.
(2) Ocjena se temelj i na pismenom izvješ ć u s obrazloženom ocjenom koje podnosi asistent te
na izvješću o radu koje podnosi mentor.
(3) Izvješća iz stavka (2) ovoga č lanka sadrže opis doprinosa mentora ukupnom znanstvenom
i profesionalnom napretku asistenta (suradnja i pomo ć prilikom izbora teme istraživanja,
pomoć prilikom pronalaženja literature, spremnost na savjetovanje, pra ćenje tijeka izrade
disertacije, redovitost i u č estalost sastanaka s asistentom itd.). Asistentovo izvješ će sadrži
i pozitivnu ili negativnu ocjenu rada mentora.
(4) Na temelju podnesenih izvješ ća Znanstveno vije ć e donosi pozitivnu ili negativnu ocjenu o
mentorstvu znanstvenika.
(5) Mentor koji je dva puta ocijenjen negativno ne može više biti imenovan za mentora.
9. Ostali djelatnici
Članak 54.
(1) Ostali djelatnici trebaju ispunjavati uvjete utvr đene općim propisima o radnim odnosima i
aktima Instituta.
(2) Radna mjesta navedena u č l. 23. ovog Statuta, broj djelatnika raspore đenih na ta radna
mjesta i uvjeti zasnivanja radnog odnosa utvr đ eni su Pravilnikom o ustroju radnih mjesta
Instituta.
10. Po časno zvanje zaslužnoga znanstvenika
Članak 54.a
(1) Institut može, bez provo đenja javnog natječ aja, istaknutome umirovljenom znanstvenom
savjetniku Instituta dodijeliti zvanje zaslužnog znanstvenika.
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(2) Zvanje zaslužnog znanstvenika je trajno.
(3) Prijedlog za dodjelu zvanja zaslužnog znanstvenika dostavlja se Znanstvenom vije ću
Instituta. Prijedlog mora sadržavati podrobno obrazloženje, suglasnost predloženika,
životopis i popis objavljenih radova.
(4) U postupku dodjele poč asnog zvanja zaslužnoga znanstvenika Znanstveno vije će imenuje
troč lano povjerenstvo za prosudbu prijedloga. Najmanje jedan član povjerenstva mora biti
izvan Instituta. U roku od trideset dana od dana imenovanja povjerenstvo dostavlja
Znanstvenom vijeću izvješće o prijedlogu.
(5) Odluku o dodjeli zvanja donosi Znanstveno vije će.
(6) Zvanje zaslužnog znanstvenika dodjeljuje se umirovljenome znanstvenom savjetniku
Instituta koji ima bogatu znanstvenu bibliografiju, koji je osobito pridonio radu i razvoju
Instituta i č ija je znanstvena izvrsnost me đunarodno priznata.
(7) Osoba izabrana u zvanje zaslužnog znanstvenika može sudjelovati u znanstvenim
projektima i programima Instituta, koristiti se infrastrukturom Instituta, sudjelovati u
priređivanju izdanja Instituta i u organizaciji znanstvenih skupova Instituta te iznimno,
uza suglasnost Znanstvenoga vije ća, biti mentorom asistentima.

X. JAVNOST RADA INSTITUTA
Članak 55.
(1) Rad je Instituta javan.
(2) Institut je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za
koju je osnovan.
(3) Za obavještavanje javnosti Institut može izdavati periodi čna glasila te podnositi izvješća o
svom djelovanju.
(4) Institut je dužan osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost.
Članak 56.
Samo ravnatelj i ovlašteni djelatnici mogu službeno putem tiska, radija, TV i Interneta
obavješć ivati javnost o djelatnosti Instituta.

Xl. OP Ć I AKTI
Č lanak 57.
Opć i su akti Instituta Statut, pravilnici i poslovnici.
Članak 58.
U Institutu se, uz akte navedene u gornjim člancima ovog Statuta, donose još ovi op ć i akti:
1) Pravilnik o radnim odnosima;
2) Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika;
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3)
4)
5)
6)

Pravilnik o zaštiti na radu;
Pravilnik o zaštiti od požara;
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnoga gradiva;
ostali opć i akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.
Članak 59.

(1) Akte iz č lanka 58. ovog Statuta donosi Ravnatelj uz suglasnost Upravnog vije ća.
(2) Opć i akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja, a u iznimnim i
posebno opravdanim sluč ajevima danom objavljivanja.
Članak 60.

Izmjene i dopune op ćih akata Instituta donose se po istom postupku kao i sami op ć i akti.
XII. POSLOVNA TAJNA
Č lanak 61.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopć avanje ili davanje na uvid
neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Instituta ili štetilo poslovnom ugledu,
odnosno interesu i ugledu zaposlenih, te dovodilo u pitanje prava Instituta s obzirom na
njegovu djelatnost, istraživanja i rezultate kao i na autorska prava pojedinih djelatnika i na
njihove proj ekte.
Č lanak 62.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se:
a) dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom;
b) podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priop ći Institutu;
c) mjere i način postupanja u sluč aju nastanka izvanrednih okolnosti;
d) dokumenti koji se odnose na obranu;
e) plan fizičko-tehni čkog osiguranja objekata i imovine Instituta;
f) druge isprave i podaci čije bi priopć avanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima
Instituta, njegova osniva ča, te državnih tijela.
(2) Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priop ćavati
ravnatelj i osobe koje on ovlasti.
(3) Povreda dužnosti č uvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.
(4) O č uvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 63.
Do donošenja op ćih akata Instituta iz č lanka 59. ovog Statuta ostaju na snazi postoje ći akti,
ako nisu u suprotnosti s ovim Statutom.

