
 

 

 

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Hrvatska  akademija  znanosti  i  umjetnosti  kao  najviša  znanstvena  i  umjetnička  ustanova  u  Republici  Hrvatskoj
potiče  i  organizira  znanstveni  rad  i  zalaže  se  za  primjenu  postignutih  rezultata,  razvija  umjetničku  i  kulturnu
djelatnost  i  brine  se  o  hrvatskoj  kulturnoj  baštini  i  njezinoj  afirmaciji  u  zemlji  i  svijetu,  objavljuje  rezultate
znanstvenih  istraživanja  i  umjetničkog  stvaralaštva,  te  daje  prijedloge  i  mišljenja  za  unapređenje  znanosti  i
umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.   
 
 
Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i
izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.   
 
 
 
 
 
Poticanje,  organiziranje,  razvijanje  znanstvenog  rada,  umjetničke  i  kulturne  djelatnosti,  te  zalaganje  za  primjenu
postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.
 
 
Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i
odbora,  koji  su ujedno inicijatori  i  nositelji  programa, te znanstvenoistraživačkih i  umjetničkih jedinica koje su u
pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.
 
 
Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline
iz  prodručja  društvenih,  matematičkih,  fizičkih  i  kemijskih  znanosti,  prirodnih  znanosti  (  biološke  i  geološke,
medicinskih  znanosti,  filoloških  znanosti  i  književnosti,  zatim  likovne  umjetnosti,  glazbene  umjetnosti  i
muzikologije, te tehničke znanosti.
 
 
Predstavljanje  odnosno  prezentiranje  postignutih  rezultata  znanstvenoistraživačkog  rada   provodi  se  kroz
organizaciju  znanstvenih  skupova  (domaćih  i  inozemnih),  te  stručnim  i  tematskim  predavanjima,  izdavanjem
knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i
organizacijom izložbi.
 
 
Sudjelovanjem  članova  Akademije  u  međunarodnim  projektima  te  u  bilateralnoj  razmjeni  doprinosi  se
predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

 Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.
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10605 Hrvatska
akademija
znanosti i
umjetnosti

73.802.841 79.614.759 77.286.973 76.192.405 75.641.834 97,1

Ukupno 106 73.802.841 79.614.759 77.286.973 76.192.405 75.641.834 97,1

 



 

 

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne Novine, br. 34/91,43/96,159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks
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/201
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A586000 58.013.454 58.688.593 60.785.000 63.173.405 63.636.834 103,6

 

Sredstva planirana u okviru te  aktivnosti  tijekom razdoblja od 2020.  -2022..  koristiti  će se za obavljanje redovne
djelatnosti Akademije.   
 
 
Unutar te aktivnosti obuhvaćenia su sredstva za rashode za zaposlene, tj.  isplatu plaća i pripadajućih materijalnih
prava zaposlenika Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije. 
 
 
 
Sredstva  za  materijalne  rashode  uključuju  naknade  troškova  zaposlenima,  rashode  za  tekuće  i  investicijsko
održavanje, uredski materijal, energiju, usluge i sve ostale tekuće rashode redovnog poslovanja.   
 
 
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u narednom razdoblju odvijati će se putem 42 ustrojbene jedinice, od
čega 17 jedinica izvan Zagreba i 28 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 12 lokacija.   
 
 
U Akademijinim ustrojbenim jedinicama namjerava se zadržati postojeći broj zaposlenih.   
 
 
Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada kretati će se u okviru
zakonom propisanog broja od 160.
 
 
Naime, 2020. godina ujedno je i izborna godina za izbor novih redovitih članova Akademije sukladno slobodnim
mjestima unutar pojedinog Razreda, odnosno do zakonom propisanog broja redovitih članova. Očekuje se da će sva
slobodna  mjesta  u  Razredima  biti  popunjena  novoizabranim  članovima,  te  je  u  skladu  s  time  i  utvrđen  plan
potrebnih financijskih sredstava na poziciji "Ostalih rashoda za zaposlene" za isplatu stalnih mjesečnih nagrada.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.
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A586003 20.000 20.000 10.000 20.000 20.000 50,0

 

Zaklada  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  neprofitna  je  organizacije  čiji  je  jedan  od  osnivača  i  Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti. 
 
 
Statutom  Zaklade  propisana  je  njezina  osnovna  djelatnost  koja  se  sastoji  u  dodjeli  financijske  potpore  u  cilju
unapređenja  kulture,  umjetnosti,  znanosti  i  odgoja  kao  bitnih  čimbenika  duhovnog,  gospodarskog,  političkog  i
sveopćeg  napretka  za  slijedeće  aktivnosti:  izdavačka  djelatnost  na  području  znanosti  i  umjetnosti,  organizacija
znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenog i umjetničkog rada (projekti).
 
 
Sredstva financijske potpore dodjeljuju se temeljem javnog natječaja.
 
 
Hrvatska akademija planiranim sredstvima sudjeluje u financiranju redovne djelatnosti Zaklade HAZU.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.
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A586018 70.000 80.000 80.000 100.000 100.000 100,0

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje knjige, zbornike
radova,  stručne  časopise  i  druge  publikacije  u  svrhu  promocije  i  prezentacije  postignutih  rezultata  znanstveno
istraživačkog i umjetničkog rada. Manji dio tog programa financira  se sredstvima planiranim unutar te aktivnosti.
Prihodima iz državnog proračuna tiskaju se planovi rada, ljetopis, pojedini radovi Razreda te Glasnik HAZU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Broj izdanih zbornika
radova

Postignuti rezultati
znanstvenoistraživačkog
rada postaju dostupni
svima

Broj 10 10 10 10 10

Broj izdanih Ljetopisa
HAZU godišnje

Postignuti rezultati
znanstvenoistraživačkog
rada postaju dostupni
svima

Broj 1 HAZU 1 1 1

Broj izdanih glasnika
HAZU godišnje

Postignuti rezultati
znanstvenoistraživačkog
rada postaju dostupni
svima

Broj 2 HAZU 2 2 2

 



 

 

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks
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A586039 47.985 80.000 70.887 100.000 100.000 88,6

 

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije.   
 
 
Do  sada  je  potpisano  više  od  28  Sporazuma  o  međunarodnoj  suradnji  te  će  se  i  dalje  raditi  na  sklapanju  novih
Sporazuma.   
 
 
U narednom razdoblju očekuje se dovršetak pregovora i sklapanje sporazuma o suradnji s Izraelskom akademijom
prirodnih i humanističkih znanosti.   
 
 
Članstvom  Hrvatske  akademije  u  brojnim  međunarodnim  znanstvenim  organizacijama  kao  što  su  IAP  (Inter
Academy  Panel-  globalna  mreža  svjetskih  akademija  znanosti),  IAMP  (InterAcademy  Medical  Panel  -globalna
mreža  akademija  znanosti  i  medicine),  ICSU  8International  Council  for  Science  -međunarodna  nevaldina
organizacija  s  ciljem  promocije  međunarodnih  znanstvenih  aktivnosti  u  svim  područjima  znanosti),  UAI  (Unio
International Academies - promocija međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih
i  društvenih  znanosti),  ALLEA  (all-Europen  Academies  -  promocija,  razmjena  inforamcija  i  iskustva  između
akademija,  te  teži  izvrsnosti  u  znanosti,  visokim etičkim standardima i  neovisnosti  od  političkih,  komercijalnih  i
ideoloških interesa) omogućuje se hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte, te sudjelovanje
u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Broj akademijinih
znanstvenika koji su
uključeni u međunarodne
projekte

Međunarodna suradnja
jedan je od temeljnih
oblika prezentacije
postignutih rezultata u
inozemstvu

Broj 21 HAZU 30 35 35

Broj znanstvenika koji
sudjeluju u različitim
oblicima međunarodne
suradnje

Međunarodna suradnja
jedan je od temeljnih
oblika prezentacije
postignutih rezultata u
inozemstvu

Broj 28 HAZU 45 45 45

 



 

 

A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA
DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE
MINISTARSTVA KULTURE
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti
iumjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

A586047 975.902 775.000 775.000 775.000 775.000 100,0

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira na natječaje Ministarstva kulture za dodjelu financijskih  potpora
za  organizaciju  izložbi,  izdavanje  časopisa  te  provođenje  znanstvenih  istraživanja  (arheološka  istraživanja)  na
nepokretnoj kulturnoj baštini, za digitalizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Povećanje broja
organiziranih izložbi

Prezentiranje umjetničkog
stvaralaštva HAZU Broj 30 HAZU 38 38 38

Povećanje broja projekata
na istraživanju i očuvanju
kulturne baštine

Arheološkim istraživanja
na spomenicima
nepokretne kulturne
baštine  doprinosi se
prezentaciji do sada
nepoznatih činjenica široj
javnosti kroz objavljivanje
postignutih rezultata

Broj 3 HAZU 6 7 57

 

A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA
DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

A586048 558.434 711.000 560.500 585.000 585.000 78,8

 

Hrvatska akademija s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba, te neprofitnih organizacija (bez HRZZ) svake
godine ostvaruje značajna sredstva koja su namijenjena realizaciji određenih projektnih aktivnosti.
 
 



 

 

Sredstva  ostvarena  iz  tih  izvora  koriste  se  u  najvećem  dijelu  za  potporu  organizaciji  znanstvenih  skupova,
organizaciju  izložbi,  nakladničku  djelatnost  te  provođenje  određenih  znanstvenoistraživačkih  projekata  i
digitalizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Povećanje broja
znanstvenih projekata

Znanstvenim projektima
iz različitih područja
znanstvene djelatnosti
doprinosi se unapređenju
znanosti

Broj 12 HAZU 15 15 15

Povećanja broja izdanih
znanstvenih i stručnih
knjiga

Prezentacija postignutih
rezultata rada kroz
nakladničku djelatnost

Broj 7 HAZU 8 8 8

Povećanje broja
organiziranih stručnih i
tematskih predavanja i
znanstvenih skupova.

Kroz organizaciju
znanstvenih i stručnih
predavanja i skupova
pridonosi se boljem
prezentiranju znanstvenog
rada

broj 11 HAZU 13 13 13

 

A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA
HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

A586049 1.227.845 698.266 380.586 00 00 54,5

 

Znanstvenoistražičake  jedinice  HAZU  prijavljuju  svoje  projekte  kod  Hrvatske  zaklade  za  znanost  koja  nakon
ocjene prijavljenog projekta odobrava financijsku potporu za provođenje projekta. Znanstveno istraživački projekti
koji se provode sredstvima HRZZ u pravilu traju od dvije do četiri godine.
 
 
Osim  istraživačkih  projekata  sredstvima  Hrvatske  zaklade  za  znanost  financiraju  se  i  projekti  u  okviru  „Plana
razvoja karijere doktoranda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)



 

 

Povećanje broja
znanstvenih projekata

Znanstvenim projektimaiz
različitih područja
znanstvene djelatnosti
doprinosi se otkrivanju do
sada nepoznatih činjenica
iz određenog znanstvenog
područja

Broj 7 HAZU 14 16 16

 

A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI
FINANCIRANJA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

A586050 31.251 70.000 70.000 70.000 70.000 100,0

 

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. godine sredstvima Akademije
i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i gradskog Ureda za kulturu grada Zagreba.   
 
 
Digitalna zbirka Hrvatske akademije  znanosti  i  umjetnosti  osnovana je  kako bi  djelovala  kao jedinstven digitalni
repozitorij  koji  će  na  jednom  mrežnom  mjestu  predstaviti  Akademijine  znanstvene  i  umjetničke  zbirke
(Akademijina  monografska  izdanja,  časopisi,  nakladnički  nizovi,  rijetke  i  stare  knjige,  zbirke  kataloga  likovnih
izložbi i slično) te im omogućiti slobodan mrežni pristup i  suvremen standardiziran razvoj tehničke podrške.   
 
 
Knjižnica  HAZU  se  je  u  veljači  2013.  godine  zajedno  s  još  32  srodne  institucije  uključila  u  projekt  "eCloud"  -
Europeana Cloud, čime je ostvarena mogućnost da se digitalna zbirka HAZU uključi u najveću europsku digitalnu
knjižnicu.   
 
 
Tijekom  razdoblja  i  nadalje  će  se  raditi  u  okviru  raspoloživih  sredstava  na  nastavku  projekta  digitalizacije  te
održavanju postojećeg digitalnog repozitorija.
 
 
 
 
 
DiZbi.HAZU  trenutno  uključuje  građu  u  sljedećim  izvornim  formatima:  knjige,  časopisi,  kazališne  cedulje,
rukopisi, mikrofilmovi, note, fotografije, sadreni odljevi, medalje i plakete, umjetničke slike, arhitektonski nacrti i
modeli, video.
 
 
 
 
 



 

 

24.003 jedinica dostupno je u Europeani.
 
 
 
 
 
Digitalizacijom  obuhvaćeno  je   14  Akademijinih  istraživačkih  i  muzejsko-galerijskih  jedinica  te  Akademijine
Knjižnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Broj digitaliziranih
stranica

Digitalizacija omogućuje
da velik broj starih  i
vrijednih knjiga postane
dostupan širokoj javnosti

Broj 250000 HAZU 80000 80000 90000

 

A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI
FINANCIRANJA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

A586051 838.286 1.410.000 1.170.000 1.220.000 1.183.000 83,0

 

Hrvatska  akademija  znanosti  i  umjetnosti  u  okviru  svoje  nakladničke  djelatnosti  kao  izdavač  ili  suizdavač  izdaje
knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata
znanstvenoistraživačkog i  umjetničkog rada.  Sredstva za te namjene osiguravaju se iz različitih izvora kao što su
potpore  od  strane  Ministarstva  kulture,  Ministarstva  znanosti  i  obrazovanja,  od  donacija  te  iz  sredstava  jedinica
lokalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Broj izdanih stručnih
knjiga

Postignuti rezultati
znanstvenoistraživačkog
rada postaju dostupni
svima

Broj 20 HAZU 40 42 46

Broj izdanih zbornika
radova

Postignuti rezultati
znanstvenoistraživačkog
rada postaju dostupni
svima

Broj 10 HAZU 28 28 30



 

 

Broj izdanih svezaka
časopisa

Postignuti rezultati
znanstvenoistraživačkog
rada postaju dostupni
svima

Broj 19 HAZU 47 47 49

 

A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI
FINANCIRANJA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

A586052 8.356.747 8.011.600 6.963.500 7.006.000 7.587.000 86,9

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i županije) osnivač je
akademijinih znanstvenoistraživačkih jedinica  (Zavodi i Centar) van Zagreba koje su lokacijski smještene u pravilu
u sjedištu jedinica lokalne samouprave.
 
 
Jedinice lokalne samouprave svojim sredstvima u potpunosti financiraju rad tih Zavoda i Centra.
 
 
Unutar  te  aktivnosti  planirana  su  sredstva  za  pokriće  svih  rashoda  poslovanja,  uključujući  i  sredstva  za  plaće
zaposlenih u tih jedinicama.
 
 
Planiranim sredstvima osigurava se rad ukupno 10 Zavoda i Centru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Povećanje broja
novoosnovanih
znanstveno istraživačkih
jjedinica uz potporu
lokalne zajednice

Osnivanjem
znanstvenoistraživačkih
jedinica u lokalnim
zajednicama doprinosi se
poticanju znanstvenog
rada.

broj 9 HAZU 11 11 12

 

A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH
SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.



 

 

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

A586053 548.855 105.000 105.000 105.000 105.000 100,0

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem javnog natječaja podupire tisak znanstvenih časopisa.
 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svake godine na natječaj prijavljuje minimalno 15 znanstvenih časopisa iz
različitih područja znanstveno istraživačkog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Povećanje broja
znanstvenih časopisa koji
se izdaju uz potporu
Ministarstva

Postignuti rezultati
znanstvenog   rada postaju
dostupni svima Broj 10 HAZU 13 13 13

 

A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ
POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti  ("Narodne  Novine"  broj:34/91.,43/96.,159/02.  i  65/09.)  i  Statutom  Hrvatske  akademije  znanosti  i
umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

A586055 315.717 345.000 345.000 345.000 345.000 100,0

 

Muzejsko-galerijske  jedinice  HAZU  svojim  projektima  apliciraju  na  natječaje  Gradskog  ureda  za  kulturu  grada
Zagreb,  gdje  projekti  koji  su  pozitivno  ocijenjeni  dobivaju  financijsku  potporu.  sredstva  potpore  GUK  grada
Zagreba  pridružuju  se  sredstvima  Ministarstva  kulture  te  se  koriste  za  organizaciju  izložbi  u  svrhu  promocije  i
prezentacije umjetničke baštine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Povećanje broja
organiziranih izložbi

Organizacijom izložbi
doprinosi se prezentiranju
umjetničkog stvaralaštva
HAZU

broj hazu 5 6 6 6

 



 

 

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti  ("Narodne  Novine"  broj:34/91.,43/96.,159/02.  i  65/09.)  i  Statutom  Hrvatske  akademije  znanosti  i
umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

K586005 5.000 10.000 5.000 10.000 10.000 50,0

 

Planiranim  sredstvima  Hrvatska  akademija  svake  godine  popunjava  knjižni  fond  svojih  biblioteka  izdanjima  iz
drugih područja koja nisu obuhvaćena kroz Akademijinu redovnju nakladničku djelatnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Povećanje knjižnog fonda Knjižni fond treba se
konstantno upotpunjavati
novim izdanjima knjiga i
stručnih časopisa

Broj 10 HAZU 12 12 12

 

K586060 KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG
KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti  ("Narodne  Novine"  broj:34/91.,43/96.,159/02.  i  65/09.)  i  Statutom  Hrvatske  akademije  znanosti  i
umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

K586060 00 00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0,0

 

Hrvatska  akademija  znanosti  i  umjetnosti  vlasnik  je  velikog  broja  građevina  u  kojima  su  smješteni  akademijini
Zavodi i znanstveno istraživačke jedinice, Sve te građevine spadaju u kategoriju zaštičenog kulturnog dobra za čije
održavanje, adaptaciju i sanaciju potrebno je osigurati značajna financijski sredstva s obzirom za svi građevinski o
ostali radovi koji se trebaju izvoditi na takvim građevinam izlaze iz oubičajenih cjenovnih okvira.



 

 

T586007 NAKLADNIČKI  PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE
HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti
iumjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti
iumjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

T586007 00 15.000 25.000 50.000 50.000 166,7

 

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj primicanje hrvatske kulture, znanosti i
umjetnosti u Europi razmjenom edicije na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i
umjetničkim ustanovama.   
 
 
Edicija se sastoji od pet svezaka kroz koje se obrađuje hrvatska kulturna i povijesna baština od VII.stoljeća do kraja
XX.stoljeća.  
 
 
Svaki od tih svezaka tiskat će se na tri jezika i  to hrvatski, engleski i francuski.  
 
 
Do sada je tiskano 4 sveska na hrvatskom jeziku i  3 sveska na engleskom i francuskom jeziku. Za dovršetak tog
projekta potrebno je tiskati još 5. svezak na hrvatskom te 4. i 5. svezak na engleskom i francuskom jeziku.
 
 
Sredstva planirana unutar te aktivnosti namijenjena su pokriću dijela troškove pripreme edicije za tisak.

T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti  ("Narodne  Novine"  broj:34/91.,43/96.,159/02.  i  65/09.)  i  Statutom  Hrvatske  akademije  znanosti  i
umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

T586037 10.000 10.000 5.000 25.000 25.000 50,0

 

Sredstva  planirana  unutar  te  aktivnosti  predviđena  su  za  pokriće  dijela  troškova  putovanja  akademijinih
predstavnika u radu međunarodnih znanstvenih institucija kojih je Hrvatska akademija član i gdje redoviti članovi
Akademije obnašaju određene dužnosti.



 

 

T586056 ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti
iumjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti
iumjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

T586056 451.083 555.200 407.000 00 00 73,3

 

Temeljem  poziva  na  dostavu  projektnih  prijedloga  "Priprema  i  provedba  integriranih  razvojnih  programa
temeljenih  na  obnovi  kulturne  baštine"  Hrvatska  akademija  prijavila  je  projekt  pod  nazivom  "Arboretum  i
ljetnikovac Trsteno - obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline"
 
 
Prijavljeni  projekt  je  prihvaćen  i  krenuo  je  sa  realizacijom  krajem  2017.  godine.  Rok  provedbe  projekta  je  26
mjeseci.
 
 
Sredstva za realizaciju projekta su iz Europskih strukturnih  fondova, Operativni program konkurentnost i kohezija
i prenose se preko Ministarstva regionalnog razvoja.
 
 
Namjena  projekta  je  izrada  projektne  dokumentacije  koja  će  biti  podloga  za  daljnju  obnovu  i  revitalizaciju
građevina koje se nalaze u sastavu Arboretuma Trsteno. 
 
 
 
 
 
Cilj projekta jest poboljšanje turističke ponude, kao i kreiranje jedinstvenog turističkog odredišta koje posjetiteljima
nudi  cjelovit  i  bogat  doživljaj  ispunjen  spajanjem segmenata  kulturne  graditeljske  i  perivojske  baštine,  pejzažnih
prostora te iznimnih prirodnih ljepota Trstena.
 
 
Navedeni projekt je zbog određenih problema u samom provođenju produljen do siječnja 2020. kada bi treba stiči
zadnja doznaka sredstava za pokriće troškova realizacije projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)



 

 

Povećanje brojaposjetitelja Obnovom irevitalizacijom
povijesnihgrađevina i 
perivojnopejzažnih
dijelova Arboretuma
očekuje sepovećanje broja
posjetitelja

Broj 26.000 HAZU 30.000   

 

T586057 OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti  ("Narodne  Novine"  broj:34/91.,43/96.,159/02.  i  65/09.)  i  Statutom  Hrvatske  akademije  znanosti  i
umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

T586057 803.317 1.591.000 811.000 00 00 51,0

 

Zavod  za  ornitologiju  HAZU  prijavio  je  projekt  u  okviru  programa  Interreg  Slovenija  -  Hrvatska,  operativni
program 2014. - 2020. Naziv projekta je "Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave.
 
 
Projekt je prihvaćen i krenuo je sa realizacijom 1. rujna 2017. godine. Zavod za ornitologiju nositelj je projekta, a
suradnici na projektu su  Nacionalni institut za biologiju Ljubljana, DOPPS - Društvo za promatranje i proučavanje
ptica Slovenije, Ljubljana, Udruga BIOM iz Zagreba, JU za upravljanje zaštićenim područjem Zagrebačke županije
"Zeleni prsten" iz Samobora  i PMF Zagreb.
 
 
Financiranje projekta je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) preko Ureda Vlade za razvoj i
europsku kohezijsku politiku sa sjedištem u Ljubljani.
 
 
Svrha projekta je podići stupanj očuvanosti kontinentalne populacije crvenokljune čigre na Natura 2000 područjima
u porječju Save i Drave u Hrvatskoj i Sloveniji kroz dugoročno osiguranje uvjeta gniježđenja.
 
 
Rezultati projekta bit će poboljšanje uvjeta gniježđenja u tri Natura 2000 područja, na ukupnoj površini od oko 160 
ha.  Izradit  će  se  prekogranični  protokol  monitoringa  i  prekogranični  akcijski  plan  zaštite  čigri.  Očekuje  se  da  će
aktivnosti rezultirati podizanjem stupnja očuvanosti s ocjene 2 na ocjenu 3 na sva tri Natura 2000 područja.
 
 
Projekt završava u drugom kvartalu 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)



 

 

Podizanje stupnja
očuvanosti populacije
crvenokljune čigre

Poboljšanjem uvjeta
gnjiežđeja očekuje se
podizanje stupnja
očuvanosti te rijetke ptičje
vrste

Stupanj 2 Natura 3   

 

T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG
MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U
HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti  utvrđena  je  Zakonom  o  Hrvatskoj  akademiji  znanosti  i
umjetnosti  ("Narodne  Novine"  broj:34/91.,43/96.,159/02.  i  65/09.)  i  Statutom  Hrvatske  akademije  znanosti  i
umjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

T586058 59.402 235.000 224.500 00 00 95,5

 

Cilj  trogodišnjeg  projekta  je  osuvremeniti  prikupljanje,  pohranu  i  razmjenu  podataka  o  prstenovanim  i  nađenim
pticama,  proširiti  mrežu  lokaliteta  sa  standardiziranim  postupcima  terenskog  rada  i  osigurati  održivost  programa
standardiziranog  prstenovanja  ptica  s  naglaskom  na  Natura  2000  prodručjima.  Projekt  koristi  postojeći  sustav
nacionalne prstenovačke središnjice, mreže od pedesetak suradnika-prstenovača i krovne organizacije EURING-a.
 
 
Projekt će doprinjeti poznavanju biologije i kretanja ptica te praćenju stanja populacija radi zaštite i očuvanja ptica i
biološke  raznolikosti,  a  time  i  ispunjavanju  međunarodnih  obveza  Republike  Hrvatske  kroz  monitoring  stanja
populacija ptica.
 
 
Projektne aktivnosti završavaju do kraja 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Broj educiranih
prstenovača

Povećanjem broja
educiranih prstenovača
doprinjeti će se boljem
praćenju stanja populacije
ptica

Broj 50 HAZU 55   

 



 

 

T586059 O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG
PODRUČJA
Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti
iumjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti
iumjetnosti.

Naziv aktivnosti Izvršenje 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.

Inde
ks

2020
/201

9

T586059 00 5.779.100 3.444.000 1.558.000 00 59,6

 

Iz  Operativnog programa "Konkurertnost  i  kohezija  2014-2020." temeljem dostavljenog projektnog prijedloga na
Poziv  na  dostavu  projektnih  prijedloga  "Promicanje  održivog  razvoja  prirodne  baštine"  odobreno  nam  je
financiranje projekta poda nazivom "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja" Uz Hrvatsku akademiju kao nositelja
projekta  sudjeluju  i  partneri,  a  to  su  JU  Rezervat  Lokrum,  TZ  grada  Dubrovnika  i  Dubrovačka  ARTudruga  bez
granica.
 
 
Projekt će se realizirati na dobrovačkom području.
 
 
Osnovna svrha projekta je održivo korištenje prirodne baštine i upravljanje zaštićenim prostorom kroz interpretaciju
i prezentaciju zaštićene prirodne baštine s dugoročnim ciljem doprinosa održivom društevno-gospodarskom razvoju
na lokalnoj i regionalnoj razini.
 
 
Ukupna  vrijednost  projekta  je  15.665.291,44  kuna  od  čega  je  odobreno  financiranje  u  maksimalnom  iznosu  od
10.932.234,70 kuna i projekt bi se trebao realizirati kroz naredne tri godine.
 
 
HAZU  će  dobivenim  sredstvima  obnoviti  svoju  zgradu  Pojate  u  Arboretumu  Trsteno  i  opremiti  ju  sa
multimedijalnim  sadržajima,  JU  Rezervat  Lokrum  će  dobivenim  sredstvima  nabavi  katamaran  i  uvesti  izravnu
brodsku  liniju  koja  će  povezivati  otok  Lokrum  sa  Arboretumom  Trsteno.  Turistička  zajednica  izraditi  će
odgovarajući  promotivni  materijal  u  svhu  buduće  prezetacije,  a  Udruga  Art  sudejlovati  će  u  organizaciji
edukacijskih radionica za posjetitelje i lokalno stanovništvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna
vrijednost

Izvor
podataka

Ciljana
vrijednost

(2020.)

Ciljana
vrijednost

(2021.)

Ciljana
vrijednost

(2022.)

Porast očekivanog broja
posjeta podržanim
mjestima i atrakcijama
kulturne i prirodne baštine

Ulaganjem u kulturnu
baštinu i žaštićeno
područje očekuje se
povećanje broja
posjetitelja

Broj 26.000 HAZU 30.000 33.000 35.000



 

 

Broj podržane
infrastrukture za 
posjetitelje koji doprinose
upravljanju prirodnom
baštinom

Ulaganjem u
infrastrukturu i kulturu
baštinu doprinosi se
boljem upravljanju
prirodnom baštinom

Broj 3 HAZU 5 10 16

 


