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Pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta obuhvaća Statut Hrvatskog
veterinarskog instituta od 06. srpnja 2006. godine, Statut o izmjenama Statuta
Hrvatskog veterinarskog instituta od 25. srpnja 2008. godine, Statut o izmjeni Statuta
Hrvatskog veterinarskog instituta od 15. srpnja 2009. godine, Statuta o dopuni
Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta od 01. srpnja 2011. godine i Statut o
izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta od 17. travnja 2014.
godine, temeljem dobivenih suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i
Ministarstva poljoprivrede, a utvrdilo ga je Upravno vijeće Hrvatskog veterinarskog
instituta iz Zagreba, na sjednici održanoj dana 13. listopada 2014. godine.

STATUT HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
(Pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se: status, naziv, sjedište, djelatnost, pečat i znak
Hrvatskog veterinarskog instituta (u daljnjem tekstu:Institut), pravni položaj,
zastupanje i predstavljanje Instituta, način financiranja Instituta, unutarnje ustrojstvo,
upravljanje i poslovodstvo, izbor znanstvenika i suradnika, ostali djelatnici, javnost
rada Instituta, podružnice Instituta, poslovna tajna, te druga pitanja značajna za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Instituta.
II. STATUS
Članak 2.
Institut je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim
Zakonom i ovim Statutom.
Institut je osnovan rješenjem Ministarstva poljoprivrede od 30. 01. 1933.
Institut kao znanstvena organizacija, postao je, stupanjem na snagu Zakona o
ustanovama ("NN" broj 76/93.), javna ustanova nad kojom je Republika Hrvatska
stekla osnivačka prava, a koja ostvaruje putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta i Ministarstva poljoprivrede.
III. NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ZNAK INSTITUTA
Članak 3.
Institut obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod
nazivom: HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT.
Skraćeni naziv Instituta glasi: VEI.HR.
Naziv Instituta ispisan je na ploči koja je istaknuta na zgradi Instituta.
Članak 4.
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Naziv Instituta štiti se na način na koji je zaštićena, prema odredbama zakona,
tvrtka trgovačkog društva.
Članak 5.
Sjedište Instituta je u Zagrebu, Savska cesta 143.
Članak 6.
O promjeni naziva i sjedišta Instituta odlučuje osnivač.
Promjena naziva i sjedišta Instituta upisuje se u sudski registar ustanova.
Članak 7.
Djelatnost Instituta je znanstveni, visokostručni i proizvodni rad u veterini:
1. Znanstveni rad Instituta iz oblasti biomedicinskih znanosti u području veterine
doprinosi proširenju znanstvenih spoznaja i dostignuća radi proizvodnje zdravih
životinja, sigurnosti zdravlja ljudi i zaštite okoliša.
Znanstvena djelatnost Instituta obuhvaća:
- istraživanje uzroka nastajanja i širenja zaraznih, nametničkih i drugih mnoštvenih
pojava bolesti životinja;
- istraživanje sredstava i postupaka za pouzdano otkrivanje bolesti i brzo utvrđivanje
uzroka oboljenja;
- istraživanje sredstava i mjera za sprečavanje nastajanja i suzbijanja pojava
mnoštvenih bolesti životinja;
- istraživanje lijekova i ljekovitih tvari namijenjenih zaštiti zdravlja i proizvodnosti
životinja;
- istraživanje uvjeta smještaja, načina uzgoja i hranidbe radi osiguranja proizvodnje
zdravih životinja;
- istraživanje utjecaja životinja, njihovih proizvoda i otpadnih tvari nastalih u
proizvodnji životinja na okoliš;
- istraživanje zaštite zdravlja ljudi od zaraznih i nametničkih bolesti prenosivih sa
životinja;
- istraživanje zaštite zdravlja ljudi osiguranjem zdravstveno ispravnih namirnica
životinjskog podrijetla;
- pružanje znanstvene i stručne pomoći u području zaštite zdravlja i dobrobiti
životinja.
Djelatnosti iz ove točke Institut obavlja putem programa kontinuirane
istraživačke djelatnosti i ugovornih znanstvenih projekata, u skladu sa Zakonom.
2. Visokostručni rad Instituta uključuje:
- sudjelovanje u programima zdravstvene zaštite životinja;
- praćenje i proučavanje epizootiološkog stanja zaraznih, nametničkih i drugih bolesti
životinja, razrađivanje metoda i predlaganje mjera za njihovo suzbijanje;
- obavljanje laboratorijske i terenske dijagnostike zaraznih, nametničkih i drugih
bolesti životnja;
- kontroliranje imunitetskog stanja životinja;
- dijagnostička ispitivanja životinja i laboratorijske pretrage materijala animalnog
podrijetla prije klanja, životinja u tuzemnom prometu, za izvoz i iz uvoza (karantena);
- nadzor lijekova za upotrebu u veterini;
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kakvoće namirnica;
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- pružanje stručne pomoći u svezi inspekcije životinja i inspekcije živežnih namirnica;
- ispitivanje čistoće postrojenja, namještaja, opreme, pribora i ruku radnika u
proizvodnji namirnica;
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kakvoće stočne hrane, sirovina i dodataka za
njezinu proizvodnju;
- pružanje stručne pomoći tvornicama stočne hrane u svezi izrade receptura,
tehnologije, kontrole i ispravnosti stočne hrane;
- ispitivanje higijenske ispravnosti proizvoda od peradi;
- provjera rezultata laboratorijskih ispitivanja, testova i metoda;
- toksikološka ispitivanja, pretrage rezidua, radioaktivnih tvari i drugih biološki aktivnih
tvari;
- pretraživanje zraka, zemljišta, te tehničko ispitivanje i analiza površinskih,
podzemnih i otpadnih voda u svezi zaštite okoliša
- tehničko ispitivanje i analiza;
- planiranje, predlaganje i provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
- istraživanje i kontrola proizvodnih uvjeta u nastambama za životinje sa higijenskog,
tehnološkog, ekološkog i etiološkog gledišta te predlaganje mjera za njihovo
poboljšanje;
- istraživanje proizvodnih sposobnosti životinja sa zdravstvenog, tehnološkog,
hranidbenog i ekonomskog gledišta te predlaganje mjera za njihovo unapređenje;
- ispitivanje sjemena za umjetno osjemenjivanje i embrija na zdravstvenu ispravnost i
kakvoću;
- pružanje stručne pomoći veterinarskim i drugim organizacijama iz djelokruga svoga
rada;
- liječenje životinja, kirurški i drugi medicinski zahvati na životinjama;
- izrada idejno-tehnoloških projekata i investicijske dokumentacije za izgradnju i
adaptaciju farmi, nastambi za perad i valionica;
- skupljanje, obrada i interpretacija podataka o zdravlju i proizvodnosti životinja te
informiranje državnih organa, proizvođača, udruženja i komora;
- sudjelovanje u nadzoru laboratorijske dijagnostike i analitike u srodnim
laboratorijima;
- prenošenje znanstvenih dostignuća u praksu;
- proučavanje mjera zdravstvene zaštite životinja u elementarnim nepogodama i
izvanrednim prilikama i razrađivanje metoda i načina provođenja tih mjera;
- suradnja sa srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i svijetu;
- sudjelovanje u školovanju djelatnika u veterinarstvu, stočarstvu, ribarstvu i
biotehnologiji;
- izdavanje javnih isprava u području djelatnosti na temelju ovlaštenja iz zakona i
propisa;
- obavljanje i drugih poslova za koje su osposobljeni i ovlašteni od srodnih i
zainteresiranih državnih organa.
Djelatnosti iz ove točke Institut obavlja po ovlaštenju nadležnih državnih
organa za potrebe službi od javnog interesa, pravnih i fizičkih osoba koje se bave
proizvodnjom i prometom životinja, njihovih proizvoda, lijekova i hrane za životinje.
3. Proizvodni rad uključuje proizvodnju i promet:
- dijagnostičkih sredstava,
- cjepiva,
- lijekova.
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4. Promet dijagnostičkim sredstvima, cjepivima i lijekovima za veterinarsku
epidemiologiju i veterinarsko javno zdravstvo.
Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, upisane u sudski registar ustanova,
Institut može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1.
ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.
Institut može promijeniti djelatnost.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće Instituta uz prethodnu
suglasnost osnivača.
Djelatnost iz stavka 1. ovog članka obavlja se u ustrojbenim jedinicama
Instituta koje će se regulirati posebnim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Instituta.
Članak 8.
Institut ima pečat s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Instituta,
promjera 38 mm, koji se koristi za javne isprave.
Naručivanje, upotreba i zamjenjivanje pečata s grbom Republike Hrvatske
obavlja se na način propisan zakonom.
Za svakodnevno poslovanje Institut ima žig okruglog oblika bez grba
Republike Hrvatske, promjera 25 mm, koji sadrži puni naziv Instituta i sjedište.
Ukoliko Institut ima više žigova, oni moraju biti označeni rednim brojevima.
O broju, pravilnoj upotrebi, čuvanju i uništavanju žigova, odlučuje ravnatelj
Instituta.
Članak 9.
Podružnice Instituta imaju pečat s grbom Republike Hrvatske, nazivom i
sjedištem Instituta, te nazivom i sjedištem podružnice, promjera 38 mm, koji se koristi
za javne isprave.
Za svakodnevno poslovanje podružnice Instituta imaju žig okruglog oblika bez
grba Republike Hrvatske, promjera 25 mm, koji sadrži puni naziv i sjedište Instituta,
te puni naziv i sjedište podružnice.
Sve ostale odredbe prethodnog članka ovog Statuta o pečatu i žigu vrijede i za
podružnice Instituta.
IV. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE INSTITUTA
Članak 10.
Institut je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i u Upisnik
znanstvenih organizacija koje vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Članak 11.
Institut posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen
zakonom, aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Instituta.
Imovinu Instituta čine sve nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava
koje su do 24. kolovoza 1993., kao dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama,
bile društvena sredstva na kojima je pravo raspolaganja imao Institut.
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Imovina Instituta su i sredstva nad kojima je Institut stekao pravo vlasništva
nakon stupanja na snagu Zakona o ustanovama.
Članak 12.
Institut može osnovati podružnicu odnosno drugu ustrojbenu jedinicu odnosno
stjecati dionice ili udjele u već osnovanim trgovačkim društvima, samo uz prethodnu
suglasnost nadležnih Ministarstava iz članka 2. ovog Statuta.
Nadležna Ministarstva daju suglasnost na imenovanje i opoziv osoba u organe
društva odnosno drugih pravnih osoba iz stavka 1. ovog članka, izmjenu akata, te na
svaku bitnu promjenu u poslovanju ovih društava.
Članak 13.
Za obveze preuzete u pravnom prometu Institut odgovara cijelom svojom
imovinom - potpuna odgovornost.
Osnivač Instituta solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.
Članak 14.
Institut ima jedinstven žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih
sredstava, s tim da podružnice Instituta imaju svoje račune.
Članak 15.
Institut predstavlja i zastupa ravnatelj.
Članak 16.
Ravnatelj Instituta ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti
Instituta upisane u sudski registar ustanova.
Ravnatelj Instituta ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća
samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu čija vrijednost prelazi iznos od
200.000,00 kuna, odnosno ugovore u kojima ukupna vrijednost poslova prelazi
400.000,00 kuna u jednom mjesecu.
U slučajevima sklapanja ugovora sa nadležnim Ministarstvima ili drugim
državnim tijelima, suglasnost Upravnog vijeća je potrebna ukoliko vrijednost
pojedinog ugovora prelazi 1.000.000,00 kuna.
Za sklapanje ugovora u kojima vrijednost pojedinog ugovora prelazi
2.000.000,00 kuna Upravno vijeće je obvezno zatražiti suglasnost nadležnih
Ministarstava.
V. NAČIN FINANCIRANJA INSTITUTA
Članak 17.
Sredstva za rad Instituta osiguravaju se iz:
- Sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta;
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- Sredstava iz državnog proračuna izvan Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i
Ministarstva poljoprivrede, prema posebnim programima ili ugovorima;
- Sredstava za provedbu znanstvenih projekata koja nisu iz proračuna, već su iz
drugih izvora (sredstva trećih);
- Ugovora sa međunarodnim organizacijama kao i ugovora iz bilateralne suradnje, u
skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima koje je potpisala Republika Hrvatska;
- Zaklada, fondova i darovnica;
- Ostalih izvora, u skladu sa zakonom.
Članak 18.
Ugovore u kojima se preuzimaju financijske obveze prilikom realizacije
zajedničkih projekata, posebice međunarodni zajednički projekti od kojih svaka od
strana sudjeluje u financiranju ili u djelomičnom pokriću troškova istraživanja,
ravnatelj Instituta upućuje na odobrenje nadležnim Ministarstvima preko Upravnog
vijeća Instituta.
Članak 19.
Iz sredstava navedenih u članku 17. osiguravaju se plaće znanstvenika,
suradnika, kao i ostalih djelatnika u skladu sa ustrojem radnih mjesta sukladno
Pravilniku o ustroju radnih mjesta, te osnovni troškovi održavanja objekata i opreme u
Institutu, tzv. "hladni pogon".
Materijalni i ostali troškovi za rad na znanstvenim projektima osiguravaju se
prema posebnim ugovorima sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, u
skladu sa posebnim programom financiranja znanstvenog istraživanja.
Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka zajednički čine troškove rada na
znanstvenim projektima.
Za rad na posebnim projektima ili programima u skladu sa ovim Statutom,
mogu se privremeno ili stalno zaposliti znanstvenici, suradnici ili drugi djelatnici na
određeno vrijeme sukladno trajanju projekata i programa, s tim da se svi troškovi
osiguraju iz ovih projekata.
VI. ORGANI INSTITUTA
1. Upravno vijeće
Članak 20.
Institutom upravlja Upravno vijeće.
Članak 21.
Upravno vijeće ima pet članova s pravom glasa, od kojih dva člana imenuje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, jednog člana imenuje Ministarstvo
poljoprivrede, jednog člana izabire Znanstveno vijeće Instituta, a jednog člana
imenuje radničko vijeće.
Ukoliko radničko vijeće iz stavka 1. ovog članka nije utemeljeno, jednog člana
Upravnog vijeća imenuju i opozivaju radnici Instituta neposrednim i tajnim
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glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima
samo jednog člana.
Upravno vijeće odlučuje natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
Članak 22.
Predsjednika Upravnog vijeća imenuje ministar znanosti, obrazovanja i sporta.
Mandat članova Upravnog vijeća traje dvije godine.
Članak 23.
Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na
koje je imenovan ako:
- sam zatraži razrješenje;
- ne ispunjava dužnosti člana;
- izgubi sposobnost obnašanja dužnosti;
- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša.
Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje člana može pokrenuti svaki
član Upravnog vijeća podnošenjem zahtjeva tom Vijeću.
Nakon primitka zahtjeve iz stavka 2. ovog članka Upravno vijeće će među
svojim članovima imenovati izvjestitelja na temelju čijeg izvještaja će odlučiti hoće li
osnivačima ili Znanstvenom vijeću Instituta predložiti razrješenje člana Vijeća ili će
odbiti zahtjev kojim je postupak pokrenut.
Članak 24.
Upravno vijeće Instituta donosi:
- Statut Instituta;
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Instituta;
- Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Instituta;
- Pravilnik o plaćama.
Upravno vijeće Instituta obavlja i slijedeće poslove:
1. donosi program rada i razvoja Instituta i nadzire njihovo izvršavanje;
2. imenuje i razrješava ravnatelja Instituta;
3. predlaže osnivaču promjenu djelatnosti;
4. donosi odluku o proračunu Instituta na temelju prethodne suglasnosti ministra;
5. odlučuje o godišnjem obračunu;
6. odlučuje o raspodjeli dobiti;
7. donosi odluke o osnivanju ustrojbenih jedinica Instituta;
8. donosi pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa kao organ drugog stupnja;
9. daje osnivaču, ravnatelju i Znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim
pitanjima;
10. obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom
Instituta.
Članak 25.
Upravno vijeće Instituta odlučuje na sjednici.
Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća.

8

Upravno vijeće Instituta raspravlja i odlučuje kada je sjednicama nazočno više
od polovice ukupnog broja članova.
Upravno vijeće Instituta donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja
članova.
Članak 26.
Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuju pitanja koja
su u skladu s Zakonom i odredbama ovog Statuta.
Članak 27.
Upravno vijeće može imenovati povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja
iz svoje nadležnosti.
Broj članova povjerenstva i djelokrug njihova rada određuje se odlukom o
imenovanju.
2. Ravnatelj
Članak 28.
Voditelj i čelnik Instituta je ravnatelj.
Ravnatelj organizira i vodi cjelokupan rad i poslovanje Instituta, a osobito:
- izvršava odluke Upravnog vijeća;
- predlaže unutarnje ustrojstvo Instituta;
- predlaže akt o ustrojstvu radnih mjesta;
- predlaže pravilnik o plaćama;
- provodi opće akte Instituta i donosi upute u svezi s tim;
- podnosi Upravnom vijeću izvještaj o godišnjem obračunu;
- predlaže proračun Instituta temeljem rasprave Znanstvenog vijeća Instituta;
- predlaže raspodjelu dobiti;
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih u skladu sa
zakonom;
- odlučuje o pravima iz radnog odnosa u prvome stupnju;
- predstavlja i zastupa Institut;
- odgovoran je za zakonitost rada Instituta;
- zastupa Institut u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim
državnim tijelima;
- daje pismenu punomoć drugim osobama da zastupaju Institut u pravnom
prometu;
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
- dostavlja na suglasnost Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Statut, akt o unutarnjem
ustrojstvu Instituta i akt o ustrojstvu radnih mjesta Instituta;
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima
Instituta.
Članak 29.
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Za ravnatelja Instituta može biti izabrana osoba koja je doktor veterinarske
medicine i koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika.
Ravnatelj Instituta bira se na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno
vijeće Instituta.
Natječaj za izbor ravnatelja objavljuje se u javnim glasilima i Narodnim
novinama.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora kandidat ispunjavati, vrijeme za koje
se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni
kandidat biti obaviješten o izboru.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od
dana 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 30.
Ravnatelja Instituta imenuje i razrješava Upravno vijeće Instituta.
Ravnatelj se bira na četiri godine.
Ista osoba može se ponovo birati za ravnatelja.
Članak 31.
U postupku izbora ravnatelja Instituta, Upravno vijeće imenuje natječajni odbor
za izbor ravnatelja Instituta, a prema prijedlozima dobivenim od Znanstvenog vijeća
Instituta.
Upravno vijeće Instituta, temeljem izvješća natječajnog odbora za izbor
ravnatelja Instituta, donosi odluku o izboru ravnatelja Instituta.
Članak 32.
Tijelo nadležno za izbor dužno je u roku određenom u natječaju izvijestiti
svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovom pravu da
pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka izvješća
može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Kandidat koji je podnio prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne
ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
O tužbi iz stavka 2. ovog članka odlučuje sud nadležan za radne sporove.
Članak 33.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata
ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
Do izbora ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj
dužnosti ravnatelja, ali najduže do godine dana.
Članak 34.
Ravnatelj Instituta može bit razriješen prije isteka vremena na koje je izabran.
Upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja, ako:
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- ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s propisima o radnim odnosima,
- nastanu takvi razlozi koji 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 organa Instituta ili postupa protivno njima,
- ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim 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, ravnatelju se mora dati mogućnost da se
izjasni o razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja ravnatelja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a
Upravno vijeće Instituta je dužno raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana
od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
Članak 35.
Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti
sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bitno povrijeđen propisani postupak i da je ta
provedba mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje
propisani odredbom članka 34. st. 2. ovog Statuta.
Tužba iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana
od dana primitka odluke o razrješenju.
Članak 36.
Zamjenik ravnatelja u odsutnosti ravnatelja Instituta obavlja sve poslove iz
nadležnosti ravnatelja Instituta, te druge poslove iz nadležnosti ravnatelja Instituta
koje mu on povjeri.
Zamjenika ravnatelja imenuje ravnatelj Instituta, na vrijeme od četiri godine.
Ista osoba može biti ponovo imenovana za zamjenika ravnatelja Instituta.
3. Znanstveno vijeće
Članak 37.
Znanstveno vijeće je stručno vijeće Instituta.
Znanstveno vijeće obavlja poslove određene zakonom i odlukom o osnivanju,
a osobito:
- utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta;
- raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima;
- provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja, kad je Institut za to
ovlašten;
- provodi postupke izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta;
- predlaže člana Upravnog vijeća iz redova znanstvenika Instituta;
- predlaže Upravnom vijeću kandidate za natječajni odbor za izbor ravnatelja
Instituta;
- daje upravnom vijeću prethodno mišljenje u postupku donošenja Statuta,
- brine o razvoju znanstvenog podmlatka;
- raspravlja o proračunu Instituta;
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- obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju i Statutom.
Članak 38.
Znanstveno vijeće čine:
- svi odgovorni nosioci znanstvenih projekata;
- znanstvenici;
- predstavnici suradnika.
Članak 39.
Predstavnici suradnika biraju se u Znanstveno vijeće na sjednicama koje
saziva predsjednik vijeća, tako da se na svakih pet suradnika izabranih u
odgovarajuće zvanje bira po jedan predstavnik.
Članak 40.
Znanstveno vijeće bira predsjednika iz redova svojih znanstvenika.
Članak 41.
Mandat predstavnika u Znanstvenom vijeću traje dvije godine. Ista osoba
može biti ponovo izabrana.
Nositeljima projekata mandat odgovara trajanju projekata, a članstvo u
Znanstvenom vijeću, kao i prestanak mandata potvrđuje se na sjednici.
Predstavnik u Znanstvenom vijeću može biti opozvan i prije isteka mandata na
koji je biran. Opoziv predstavnika obavlja se na isti način i po istom postupku kao i
izbor predstavnika.
Članak 42.
Znanstveno vijeće Instituta obavlja poslove iz svoje nadležnosti na
sjednicama.
Znanstveno vijeće Instituta raspravlja i odlučuje kada je na sjednicama
nazočno više od polovice ukupnog broja članova.
Znanstveno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja
članova.
VII. DJELATNICI INSTITUTA
Članak 43.
U Institutu su zaposleni znanstvenici, suradnici, stručnjaci i ostali djelatnici.
1. Znanstvenici
Članak 44.
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Znanstvenici su osobe koje su sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju izabrane u odgovarajuća znanstvena zvanja i upisane u
Upisnik znanstvenika.
Znanstvena zvanja su: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik,
znanstveni savjetnik i znastveni savjetnik u trajnom zvanju.
Znanstvena zvanja stječu se u postupku i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na njemu utemeljenim propisima.
2. Suradnici
Članak 45.
Suradnici su osobe koje su sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju izabrane u odgovarajuća suradnička zvanja.
Suradnička zvanja su: asistent i poslijedoktorand.
Suradnička zvanja stječu se u postupku i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na njemu utemeljenim propisima.
3. Stručnjaci
Članak 46.
Stručna zvanja su: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.
Osobe u stručnim zvanjima rade na odgovarajućim radnim mjestima stručne
poslove vezane za znanstvena istraživanja.
4. Postupak izbora u znanstvena zvanja
Članak 47.
Stjecanje znanstvenog zvanja ne ovisi o radnom mjestu.
Znanstveno zvanje stječe se na temelju postupka koji zahtjevom za izbor
pokreće osoba koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno
zvanje.
Postupak izbora može pokrenuti i Institut.
Članak 48.
Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje podnosi se ovlaštenoj znanstvenoj
organizaciji zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta za izbor u određeno
znanstveno zvanje.
Postupak izbora u znanstveno zvanje provodi se sukladno odredbama Zakona
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na njemu utemeljenim propisima.
Protiv odluke o izboru pristupnik nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni
spor.
5. Zaslužni znanstvenik
Članak 49.
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Institut može svojim istaknutim umirovljenim znanstvenim savjetnicima, bez
provođenja javnog natječaja, dodijeliti počasno znanstveno zvanje zaslužni
znanstvenik.
Zaslužni znanstvenik može, sukladno potrebama Instituta, sudjelovati u
znanstvenim projektima i ostalim aktivnostima.
Članak 50.
Predloženik za izbor u počasno znanstveno zvanje zaslužni znanstvenik mora
imati, kako posebne zasluge za razvitak i napredak Instituta, tako i priznati domaći i
međunarodni znanstveni doprinos.
Skupina od najmanje pet znanstvenika Instituta podnosi Znanstvenom vijeću
Instituta prijedlog za izbor predloženika u počasno znanstveno zvanje zaslužni
znanstvenik, uz životopis predloženika, iscrpno obrazloženje i dokumente koji ga
potvrđuju.
Znanstveno vijeće Instituta, u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga,
imenuje povjerenstvo koje čine tri znanstvena savjetnika Instituta. Povjerenstvo je
dužno u roku od 30 dana od imenovanja podnijeti Znanstvenom vijeću izvješće u
kojem ocjenjuje prijedlog iz stavka 2. ovog članka.
Na osnovu izvješća povjerenstva, Znanstveno vijeće Instituta, u roku od 30
dana od zaprimanja izvješća, odlučuje o izboru u počasno znanstveno zvanje
zaslužni znanstvenik natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
RADNA MJESTA U INSTITUTU
Članak 51.
Znanstvena radna mjestu u Institutu su znanstveni suradnik, viši znanstveni
suradnik, znanstveni savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
Suradnička radna mjesta u Institutu su asistent i poslijedoktorand.
Stručna radna mjesta u Institutu su stručni suradnik, viši stručni suradnik i
stručni savjetnik.
Izbor na radna mjesta u Institutu obavlja se na temelju javnog natječaja koji se
objavljuje u «Narodnim novinama», dnevnom tisku, službenim internetskim
stranicama Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta
Europskog istraživačkog prostora.
Natječaj mora biti otvoren najmanje 30 dana.
1. Znanstvena radna mjesta
Članak 52.
U Institutu znanstvenici se biraju na znanstvena radna mjesta.
Opći uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je upis u Upisnik znanstvenika
u istom ili višem znanstvenom zvanju, odnosno sukladno odredbama Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na njemu utemeljenim propisima.
Na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika može biti izabrana osoba koja
je najmanje pet godina bila u zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika ili
znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta.
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Na radno mjesto znanstvenog savjetnika može biti izabrana osoba koja je
najmanje pet godina bila u zvanju i na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika ili
znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora.
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.
Ako se utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor na više znanstveno
radno mjesto u odnosu na ono koje se bira, posebnom odlukom znanstvenog vijeća i
uz suglasnost zaposlenika, natječaj za izbor iz stavka 3. i 4. ovog članka može biti
raspisan i ranije od rokova propisanih tim stavcima, ali ne prije nego što isteknu tri
godine od njegovog prethodnog izbora na radno mjesto s nižim zvanjem.
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.
Uz zakonom propisane uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto, Institut
može svojim općim aktom propisati i dodatne uvjete.
Članak 53.
U slučaju kada je raspisan natječaj za znanstveno radno mjesto, a niti jedan
od pristupnika nema obavljen potreban izbor u znanstveno zvanje, u okviru istog
postupka može se obaviti i izbor u znanstveno zvanje i to za sve pristupnike koji
imaju uvjete za odnosno zvanje, a do sada nisu u njega izabrani.
Nakon provedenog postupka izbora u znanstveno zvanje, Institut je obvezan u
roku od devedeset dana dovršiti postupak izbora na znanstveno radno mjesto za
koje je raspisan natječaj.
Institut je obvezan sve pristupnike obavijestiti o rezultatu izbora u roku od
petnaest dana od dana donošenja odluke o izboru.
Članak 54.
S osobama izabranim na znanstvena radna mjesta zaključuje se ugovor o
radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više
znanstveno radno mjesto.
Reizbor znanstvenika na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog
suradnika, višeg znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika vrši se na način da
stručno povjerenstvo podnosi Znanstvenom vijeću Instituta, svakih pet godina,
izvješće o radu znanstvenika.
Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka 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, a jedan član povjerenstva ne može biti
zaposlenik Instituta.
Institut će svojim općim aktom propisati postupak odlučivanja o prihvaćanju
izvješća, a može propisati i dodatne uvjete radnih obveza na znanstvenim radnim
mjestima za koje se provodi reizbor.
Ako Znanstveno vijeće Instituta ne prihvati pozitivno izvješće o radu, odnosno
prihvati negativno izvješće o radu sukladno stavku 4. ovog članka, nakon dvije
godine od dana donošenja narečene odluke, ponavlja se postupak reizbora.
Mišljenje o ponovnom izvješću iz stavka 5. ovog članka donosi Upravno vijeće
Instituta. Ako Upravno vijeće Instituta ne prihvati izvješće, odnosno ako je mišljenje
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Upravnog vijeća negativno, ravnatelj Instituta pokreće postupak redovitog otkaza
ugovora o radu, sukladno općim propisima o radu i općim aktima Instituta.
S osobama izabranim na znanstvena radna mjesta koje rade na projektu
ograničenog trajanja, ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme, dok traje
projekt ili njegova dionica na kojoj je ta osoba angažirana.
Obveza podnošenja izvješća o radu znanstvenika iz ovog članka prestaje
nakon što zaposlenik bude izabran na znanstveno radno mjesto znanstvenog
savjetnika u trajnom zvanju.
Članak 55.
Znanstveniku u Institutu istekom kalendarske godine u kojoj je navršio 65
godina života prestaje ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu.
Iznimno, kada postoji potreba za radom znanstvenika, Institut može sa
znanstvenikom koji udovoljava kriterijima izvrsnosti donesenim od strane
Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, zaključiti
ugovor o radu na određeno vrijeme od dvije godine s mogućnošću produljenja u
dvogodišnjim mandatima.
Odluku o ispunjenju kriterija izvrsnosti donosi matični odbor na temelju
izvješća stručnog povjerenstva, a koje se sastoji od tri člana koji moraju biti u istom ili
višem znanstvenom zvanju u odnosu na pristupnika, a jedan član povjerenstva ne
može biti zaposlenik Instituta.
2. Suradnička zvanja i radna mjesta
Članak 56.
Suradnička zvanja i radna mjesta su asistent i poslijedoktorand.
Izbor na radno mjesto asistenta i poslijedoktoranda provodi se na temelju
javnog natječaja.
Članak 57.
Osobu koja je završila sveučilišni diplomski studij Institut može izabrati u
zvanje asistenta, te s njom zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme, u trajanju od
najviše pet godina na suradničkom radnom mjestu asistenta. Asistent je dužan
upisati poslijediplomski sveučilišni studij.
Ukoliko se plaća i troškovi poslijediplomskog sveučilišnog studija osiguravaju
iz sredstava državnog proračuna, suglasnost za zaključenje ugovora o radu iz stavka
1. ovog članka daje ministar znanosti, obrazovanja i športa.
Članak 58.
Osobu koja je završila poslijediplomski sveučilišni studij, Institut može na
temelju javnog natječaja izabrati u zvanje poslijedoktoranda te s njim zaključiti ugovor
o radu na određeno vrijeme, u trajanju od najviše četiri godine na suradničkom
radnom mjestu poslijedoktoranda.
Članak 59.
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Institut svake godine ocjenjuje rad asistenta, temeljem pisanog izvješća
mentora i uspješnosti na poslijediplomskom sveučilišnom studiju.
Najmanje jednom u dvije godine poslijedoktorand podnosi izvješće
znanstvenom vijeću o svom radu temeljem kojeg se vrednuje njegova uspješnost u
znanstvenom radu.
Ako je asistent ili poslijedoktorand dva puta ocijenjen negativno, o drugom
izvješću mišljenje donosi Upravno vijeće Instituta. Ako se drugo negativno izvjeđće,
koje sadrži i očitovanje asistenta ili poslijedoktoranda usvoji, ravnatelj Instituta
pokreće postupak redovitog otkazivanja ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim
ponašanjem radnika).
Sadržaj, kriteriji te postupak usvajanja izvješća iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga
članka, biti će propisani općim aktom Instituta.
Članak 60.
Najmanje jedanput u dvije godine Institut ocjenjuje rad mentora asistenta na
temelju izvješća o radu te izvješća i ocjene asistenta o mentorstvu znanstvenika.
Mentor koji je dva puta ocijenjen negativno, ne može više biti imenovan za mentora.
Postupak, kriteriji ocjene i imenovanja mentora biti će propisan općim aktom
Instituta.
Članak 61.
Osobama zaposlenim na znanstvenim i suradničkim radnim mjestima
produljuje se ugovor o radu na određeno vrijeme za onoliko vremena koliko ime je
trajao rodiljni i/ili roditeljski dopust, bolovanje dulje od tri mjeseca, obavljanje javne
službe ili dužnosti te drugi opravdani slučaj predviđen zakonom, kolektivnim
ugovorom ili općim aktom Instituta.
3. Stručna zvanja i radna mjesta
Članak 62.
Stručna zvanja i radna mjesta su stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni
savjetnik.
Djelatnici u stručnim zvanjima rade na odgovarajućim radnim mjestima stručne
poslove vezane za znanstvena istraživanja.
Izbor na stručna radna mjesta iz stavka 1. ovog članka provodi se na temelju
javnog natječaja.
Natječaj za izbor na isto ili više stručno radno mjesto zbog isteka roka na koji
je djelatnik izabran u prethodnom natječaju raspisuje Institut tri mjeseca prije isteka
roka.
Institut je dužan obavijestiti o rezultatu izbora sve pristupnike u roku od
petnaest dana od dana donošenja odluke o izboru.
Ako odluka o izboru na isto ili više radno mjesto ne bude donesena do isteka
roka na koji je neki od pristupnika bio izabran u prethodnom izboru u Institutu, njegov
ugovor o radu traje do donošenja odluke o izboru.
Članak 63.
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U Institutu stručnjaci se biraju na stručna radna mjesta, a izbor na stručna
radna mjesta vrši se na pet godina.
Uvjet za izbor na stručna radna mjesta su:
- za stručnog suradnika – završen sveučilišni diplomski studij;
- za višeg stručnog suradnika – završen sveučilišni diplomski studij, pet godina
radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika na odgovarajućim
poslovima te da je objavio najmanje 5 stručnih radova,
- za stručnog savjetnika – završen sveučilišni diplomski studij, 10 godina radnog
iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika/višeg stručnog suradnika
na odgovarajućim poslovima te da je objavio najmanje 10 stručnih radova.
Članak 64.
Ako je u natječajnom postupku izabrana druga osoba, zaposleniku koji je do
tada radio na tom radnom mjestu ponudit će se drugo odgovarajuće radno mjesto ili
će se u nedostatku istoga pokrenuti postupak redovitog osobno uvjetovanog otkaza
ugovora o radu.
Ako na natječaj iz članka 59. djelatnik ne podnese prijavu ili ne bude izabran
zbog neispunjavanja uvjeta za ponovni izbor, pokrenut će se postupak redovitog
osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, ali bez obveze ponude drugog
odgovarajućeg radnog mjesta.
Članak 65.
S osobama izabranim na stručna radna mjesta zaključuje se ugovor o radu na
neodređeno vrijeme s obvezom provođenja ponovnog izbora ili unapređenja svakih
pet godina.
Na radno mjesto stručnog suradnika ili višeg stručnog suradnika zaposlenik
može biti biran najviše dva puta.
Ako zaposlenik nakon drugog izbora ne bude izabran u više zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto, a iznimno se, odlukom Znanstvenog i Upravnog vijeća
utvrdi potreba za njegovim daljnjim radom, Institut može s njim zaključiti ugovor o
radu na određeno vrijeme u najduljem trajanju do pet godina.
4. Ostali djelatnici
Članak 66.
Ostali djelatnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene općim propisima o radnim
odnosima i aktima Instituta.
Radna mjesta ostalih djelatnika te broj djelatnika po radnim mjestima i uvjeti
utvrđeni su aktom o ustroju radnih mjesta Instituta.
VIII. JAVNOST RADA INSTITUTA
Članak 67.
Rad Instituta je javan.
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Institut je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju
djelatnosti za koju je osnovan.
Za obavještavanje javnosti Institut može izdavati periodične biltene te
podnositi izvješća o svom djelovanju.
Članak 68.
Samo ravnatelj i od strane ravnatelja ovlašteni djelatnici mogu putem tiska,
radija i TV obavještavati javnost o djelatnosti Instituta.
IX. PODRUŽNICE INSTITUTA
Članak 69.
Podružnica Instituta osniva se i ukida odlukom Upravnog vijeća Instituta.
Podružnica Instituta nije pravna osoba, te njenom djelatnošću i poslovanjem prava i
obveze stječe Institut.
U Institutu se organiziraju slijedeće podružnice:
1. Veterinarski zavod Križevci sa sjedištem u Križevcima, Zakmardijeva 10;
2. Veterinarski zavod Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Podmurvice 29;
3. Veterinarski zavod Split sa sjedištem u Splitu, Poljička cesta 33;
4. Veterinarski zavod Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima, Josipa Kozarca 24;
5. Centar za peradarstvo sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 55.
Članak 70.
U podružnicama: Veterinarski zavod Križevci, Veterinarski zavod Rijeka,
Veterinarski zavod Split i Veterinarski zavod Vinkovci obavljaju se slijedeće
djelatnosti:
- praćenje i proučavanje epizootiološkog stanja zaraznih, nametničkih i drugih bolesti
životinja, razrađivanje metoda i predlaganje mjera za njihovo suzbijanje;
- obavljanje terenske i laboratorijske dijagnostike zaraznih, nametničkih i drugih
bolesti životinja;
- kontroliranje imunitetskog stanja životinja;
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kakvoće namirnica;
- pružanje stručne pomoći u svezi inspekcije životinja i inspekcije živežnih namirnica;
- ispitivanje čistoće postrojenja, namještaja, opreme, pribora i ruku radnika u
proizvodnji namirnica;
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kakvoće stočne hrane, sirovina i dodataka za
njezinu proizvodnju;
- toksikološka ispitivanja, pretrage rezidua, radioaktivnih tvari i drugih biološki aktivnih
tvari;
- pretraživanje zraka, zemljišta, te tehničko ispitivanje i analiza površinskih,
podzemnih i otpadnih voda u svezi zaštite okoliša;
- planiranje, predlaganje i provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
- ispitivanje sjemena za umjetno osjemenjivanje i embrija na zdravstvenu ispravnost i
kakvoću;
- pružanje stručne pomoći veterinarskim i drugim organizacijama iz djelokruga svoga
rada;
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- liječenje životinja, kirurški i drugi medicinski zahvati na životinjama;
- sudjelovanje u znanstvenim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima u području
veterinarstva i stočarstva;
- prenošenje znanstvenih dostignuća u praksu;
- suradnja sa srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i svijetu;
- sudjelovanje u školovanju djelatnika u veterinarstvu, stočarstvu, ribarstvu i
biotehnologiji;
- obavljanje i drugih poslova za koje su osposobljeni i ovlašteni od srodnih i
zainteresiranih državnih organa.
U podružnici Centar za peradarstvo obavljaju se slijedeće djelatnosti:
- znanstvena, razvojna i primijenjena istraživanja u području veterinarstva i
peradarstva, te prenošenje znanstvenih dostignuća u praksu;
- istraživanja pojava i uzroka širenja zaraznih, nametničkih i drugih bolesti peradi i
načina njihova suzbijanja;
- laboratorijska i terenska dijagnostika zaraznih, nametničkih i drugih bolesti peradi;
- dijagnostička ispitivanja peradi i laboratorijske pretrage materijala od peradi prije
klanja, peradi u tuzemnom prometu, za izvoz i iz uvoza (karantena);
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti proizvoda od peradi;
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti stočne hrane te sirovina i aditiva koje služe za
njezinu proizvodnju;
- ispitivanje higijenske ispravnosti proizvoda od peradi;
- provjera rezultata laboratorijskih ispitivanja, testova i metoda;
- istraživanja, razvijanja i uvođenja u upotrebu novih laboratorijskih i kliničkih metoda
za dijagnostiku, analitiku, preventivu i terapiju peradi;
- proizvodnja dijagnostičkih i imunoprofilaktičkih sredstava za perad;
- istraživanja i kontrola proizvodnih uvjeta u nastambama za perad sa higijenskog,
tehnološkog, ekološkog i etološkog gledišta te predlaganje mjera za njihovo
poboljšanje;
- istraživanje i kontrola zraka, zemljišta, otpadnih voda i otpadne animalne tvari u cilju
zaštite okoliša;
- istraživanje, kontrola i predlaganje metoda sanitacije (dezinfekcije, dezinsekcije,
deratizacije, dekontaminacije) nastambi za perad, prostora gdje se skuplja perad
(sajmište, izložbe), prijevoznih sredstava, klaonica, pogona za preradu i uskladištenje
proizvoda od peradi, tvornica i skladišta stočne hrane i njihovih okoliša;
- istraživanje proizvodnih sposobnosti peradi sa zdravstvenog, tehnološkog,
hranidbenog i ekonomskog gledišta te predlaganje mjera za njihovo unapređenje;
- pružanje stručne pomoći tvornicama stočne hrane u svezi izrade receptura,
tehnologije, kontrole i ispravnosti stočne hrane;
- izrada idejno-tehnoloških projekata i investicijske dokumentacije za izgradnju i
adaptaciju farmi, nastambi za perad i valionica;
- skupljanje, obrada i interpretacija podataka o zdravlju i proizvodnosti peradi te
informiranje državnih organa, proizvođača, udruženja i komora;
- sudjelovanje u školovanju djelatnika u veterinarstvu, stočarstvu i biotehnologiji;
- proučavanje mjera zdravstvene zaštite peradi u elementarnim nepogodama i
izvanrednim prilikama i razrađivanje metoda i načina provođenja tih mjera;
- suradnja sa srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i svijetu.
Članak 71.
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Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Instituta te Pravilnikom o
ustroju radnih mjesta Instituta određuju se poslovi koji se obavljaju u Institutu i poslovi
koji se obavljaju u podružnicama Zavoda.
Članak 72.
Predstojnik podružnice zastupa i predstavlja podružnicu i rukovodi njezinim
radom.
Predstojnik podružnice odgovoran je za svoj rad ravnatelju i Upravnom vijeću
Instituta.
Predstojnika podružnice imenuje i razrješava Upravno vijeće Instituta, na
prijedlog ravnatelja Instituta.
Predstojnik podružnice se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Na imenovanje i razrješenje predstojnika podružnice na odgovarajući način
primjenjuju se odredbe ovog Statuta o izboru i razrješenju ravnatelja Instituta.
Za predstojnika podružnice može se imenovati osoba koja je doktor
veterinarske medicine.
Podružnica ima svoj račun.
Članak 73.
Zamjenik predstojnika podružnice u odsutnosti predstojnika podružnice
obavlja sve poslove iz nadležnosti predstojnika podružnice, te druge poslove iz
nadležnosti predstojnika podružnice koje mu on povjeri.
Zamjenika predstojnika podružnice imenuje ravnatelj Instituta, na temelju
prijedloga predstojnika podružnice, na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti
ponovo imenovana za zamjenika predstojnika podružnice.
X. OPĆI AKTI
Članak 74.
Opći akti Instituta su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju
pojedina pitanja djelatnosti Instituta.
Članak 75.
U Institutu se uz akte navedene u članku 24. ovog Statuta donose još i ovi
akti:
1. Pravilnik o radnim odnosima;
2. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika;
3. Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu;
4. Pravilnik o zaštiti na radu;
5. Pravilnik o zaštiti od požara;
6. Pravilnik o zaštiti okoliša;
7. ostali opći akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih propisa.
Članak 76.
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Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja, a u
izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima, danom objavljivanja.
Članak 77.
vijeća.

Akte iz članka 75. ovog Statuta donosi ravnatelj, uz suglasnost Upravnog

XI. POSLOVNA TAJNA
Članak 78.
Poslovna tajna je podatak koji je kao poslovna tajna određen Zakonom,
drugim propisom ili općim aktom Instituta, a koji predstavlja proizvodnu tajnu,
rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te drugi podatak zbog čijeg bi
priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine
gospodarske interese.
Članak 79.
Poslovnom tajnom smatraju se:
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom;
- podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Institutu;
- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti;
- dokumenti koji se odnose na obranu;
- plan fizičko-tehničkog osiguranja, objekata i imovine Instituta;
- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno
interesima Instituta, njegovog osnivača te državnih tijela.
Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu
priopćavati ravnatelj i druge osobe koje on ovlasti.
Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne
obveze.
O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 80.
Do donošenja općih akata Instituta iz članka 75. ovog Statuta ostaju na snazi
postojeći akti, ako nisu u suprotnosti s ovim Statutom.
Članak 81.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog
veterinarskog instituta Zagreb donijet dana 02. 09. 1994. godine, Izmjene i dopune
Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta donijete dana 21. 10. 1996. godine, Dopuna
Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta donijeta dana 05. 03. 1999. godine i
Dopuna Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta donijeta dana 08. 11. 2001. godine.
Članak 82.
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Ovaj Statut stupa na snagu nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva poljoprivrede, osmog dana od dana
objave na oglasnoj ploči u sjedištu Instituta.

Urbroj: Z-VI-4-4660/14.
Zagreb, 13. 10. 2014.
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