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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, broj 25/13) te članka 35. Statuta Instituta za poljoprivredu i 

turizam, Upravno vijeće Instituta je na 12. sjednici održanoj 17.07.2013. godine donijelo 

  

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU RADNIH MJESTA 

 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o ustroju radnih mjesta (donesen 13.05.2010., izmjene i dopune donesene 

27.07.2012.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Ustroj znanstvenih radnih mjesta obuhvaća: 

- UKUPNO ZNANSTVENIH RADNIH MJESTA - broj izvršitelja: 14 

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: 4 

 

Članak 2. 

 

U članku 5. stavku 1. broj „10“ zamjenjuje se brojem „8“. 

U točki 1. broj „2“ zamjenjuje se brojem „3“. 

U točki 2. broj „8“ zamjenjuje se brojem „5“. 

 

Članak 3. 

 

U članku 6. broj „3“ zamjenjuje se brojem „2“. 

Briše se točka 1. 

Točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2. 

 

Članak 4. 

 

U članku 8. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi: 

„2. Pomoćnik ravnatelja za gospodarstvo (položaj I. vrste) – broj izvršitelja: 1 

Opis poslova: Predlaže i poduzima mjere za implementaciju znanstvenih i stručnih rezultata 

istraživanja u praksu. Osmišljava, organizira i koordinira poslove putem kojih se vrši transfer 

znanja prema gospodarstvu. Prikuplja informacije i dokumentacijsku podlogu za realizaciju 

poslova na tržištu. Prati stanje u gospodarstvu, posebice u poljoprivredi i u turizmu. Potiče i 

osmišljava korištenje raspoloživih resursa Instituta za brži i kvalitetniji razvoj gospodarstva u 

okruženju. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.  

 

Uvjeti: Prema Statutu Instituta i izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto u 

području djelatnosti Instituta“ 

 

Točka 2. postaje točka 3. 
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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, 17.07.2013. 

URBROJ: 0147-13-522 

 

                

   Predsjednik Upravnog vijeća  

 

 

                    Ivan Jakovčić 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik  objavljen je na oglasnoj ploči Instituta dana _______________ 

 

 

         v.d. Ravnatelja  

 

         dr. sc. Dean Ban  

 


