
Temeljem članka 54. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08) i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim 

službama (Narodne novine br. 38/01, 112/01, 62/02, 156/02, 162/03, 39/05, 82/05, 133/05, 

30/06, 118/06, 22/07, 112/07 i 127/07), te članka 35. Statuta Instituta za poljoprivredu i 

turizam, Upravno vijeće Instituta je na 5. sjednici održanoj 27.07.2012. godine donijelo 

  

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU RADNIH MJESTA 
 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o ustroju radnih mjesta u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Ustroj znanstvenih radnih mjesta obuhvaća: 

- UKUPNO ZNANSTVENIH RADNIH MJESTA - broj izvršitelja: 13 
od čega: 

1. Znanstveni savjetnik, prvi ili drugi izbor (radno mjesto I. vrste) – broj izvršitelja: 2 

2. Viši znanstveni suradnik (radno mjesto I. vrste) – broj izvršitelja: 8 

3. Znanstveni suradnik (radno mjesto I. vrste) – broj izvršitelja: 3 

 

Članak 2. 

U članku 5. stavku 1. broj „12“ zamjenjuje se brojem „10“. 

Briše se tekst „Viši asistent (radno mjesto I. vrste) – u statusu znanstvenog novaka – broj 

izvršitelja: 1“  , a stavlja se tekst „Viši asistent (radno mjesto I. vrste) – u statusu znanstvenog 

novaka – broj izvršitelja: 2“. 

Briše se tekst „Asistent (radno mjesto I. vrste) – u statusu znanstvenog novaka – broj 

izvršitelja: 11“, a stavlja se tekst „Asistent (radno mjesto I. vrste) – u statusu znanstvenog 

novaka – broj izvršitelja: 8“. 

 

Članak 3. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

 

„Ustroj stručnih radnih mjesta obuhvaća: 

- UKUPNO STRUČNIH RADNIH MJESTA – broj izvršitelja 3 
od čega: 

 

1. Stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - analitičar (radno mjesto 

I. vrste) – broj izvršitelja: 1 

Opis poslova: Obavlja poslove kemijskih analiza tla, bilja, pića i prehrambenih proizvoda, 

uvodi i primjenjuje nove analitičke metode, brine o nabavi i održavanju opreme i obavlja 

druge  poslove u skladu s djelatnošću Instituta, a po nalogu voditelja ustrojstvene jedinice ili 

voditelja projekta. 

 

Uvjet: Izbor u stručno zvanje stručni savjetnik; područje biotehničkih znanosti, polje 

poljoprivreda ili područje prirodnih znanosti, polje kemija, odgovarajućeg programa 

 

 

 



2. Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - vinar (radno mjesto 

I. vrste) – broj izvršitelja: 1 

Opis poslova: Obavlja stručne poslove vezano uz istraživanja u vinarstvu i vinogradarstvu i 

druge poslove u skladu s djelatnošću Instituta, a po nalogu voditelja ustrojstvene jedinice ili 

voditelja projekta. Brine za urednost i higijenu vinarskog podruma, te čistoću pred prostora i 

okoliš vinarskog podruma. 

 

Uvjet: Izbor u stručno zvanje viši stručni suradnik; područje biotehničkih znanosti, polje 

poljoprivreda, odgovarajućeg programa 

 

 

3.     Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – vinogradar (radno 

                mjesto I. vrste) – broj izvršitelja: 1 

Opis poslova: Obavlja stručne poslove vezano uz istraživanja u vinarstvu i vinogradarstvu  i 

druge poslove u skladu s djelatnošću Instituta, a po nalogu voditelja ustrojstvene jedinice ili 

voditelja projekta.  

 

Uvjet: VSS stečena prema ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij; područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 

odgovarajućeg programa 

 

Probni rad: 6 mjeseci 

        

Članak 4. 

U članku 9. točka 2. pod „Uvjeti“ na kraju se dodaje tekst : 

„i položen ispit za stručnu osposobljenost djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu 

arhivskog i registraturnog gradiva“. 

 

Članak 5. 

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta stupa na snagu 

osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta. 

 

 

 

Poreč, 27.07.2012. 

URBROJ: 0147-12-611 

 

                

   Zamjenik predsjednik Upravnog vijeća  

 

 

                  dr. sc. Sandi Orlić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ovaj Pravilnik  objavljen je na oglasnoj ploči Instituta dana 04.09.2012. 

 

         v.d. Ravnatelja  

 

         dr. sc. Dean Ban v.r. 

 

 


