
Na temelju članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti od 13. listopada 2005. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, na svojoj 9. (124.) redovitoj sjednici, održanoj 30. studenoga 2005. utvrdilo je 
pročišćeni tekst Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 
 
Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti obuhvaća Statut Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti od 12. lipnja 1996. i njegove izmjene i dopune od 13. 
listopada 2005.  
 
 

STATUT 
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI  

( pročišćeni tekst ) 
 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (u daljem tekstu: Akademija) najviša je 
znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj.  

 
 

Članak 2. 
(1) Akademija je pravna osoba.  
(2) Djelatnost je Akademije od osobite nacionalne važnosti.  
(3) Akademijino je sjedište u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11. 
 
 

Članak 3. 
(1) Akademijin je znak okrugla oblika. U sredini je lik osnivača Akademije, Josipa Jurja 
Strossmayera, a na obodu tekst ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM CROATICA 
MDCCCLXI.  
2) Žig i pečat Akademije nose u sredini lik njena osnivača, a na obodu tekst HRVATSKA 
AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI.  
(3) Pobliže odredbe o obliku žiga i pečata Akademije i o njihovoj upotrebi propisuje 
Predsjedništvo.  

 
 

Članak 4. 
Dan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u spomen na dan 29. travnja 1861. kada je 
hrvatski Sabor svojim zaključkom pokrenuo postupak osnivanja Akademije, obilježava se 
29. travnja svake godine.  
 
 

Članak 5. 
(1) Akademija organizira i koordinira znanstvenu i umjetničku djelatnost u svojim 
razredima, znanstvenim i umjetničkim jedinicama, vijećima i drugim tijelima. 
(2) Akademija se brine za znanstveni i umjetnički rad svojih članova. 
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Članak 6. 
Akademijin je rad otvoren javnosti.  
 
 

II. DJELATNOST I ORGANIZACIJA AKADEMIJE 
1. Akademijini razredi  

 
 

Članak 7. 
(1) Razredi su nositelji Akademijinih zadataka.  
(2) Radni sastav razreda čine redoviti članovi. U širi sastav razreda ulaze i dopisni članovi i 
članovi suradnici. 
 

Članak 8. 
(1) Razredi se osnivaju, spajaju, razdvajaju i ukidaju Statutom. 
(2) Inicijativu za promjene u broju, nazivu i području djelovanja razreda mogu dati pojedini 

razredi.  
(3) O inicijativi pojedinog razreda Predsjedništvo pribavlja mišljenje ostalih razreda.  
(4) Prijedlog s mišljenjem razreda i svojim mišljenjem Predsjedništvo iznosi pred Skupštinu.  
 

 
Članak 9. 

U Akademiji postoje ovi razredi:  
I. Razred za društvene znanosti  
II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti  
III. Razred za prirodne znanosti  
IV. Razred za medicinske znanosti  
V. Razred za filološke znanosti  
VI. Razred za književnost  
VII. Razred za likovne umjetnosti  
VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju  
IX. Razred za tehničke znanosti  
 
 

Članak 10. 
(1) U pojedinom razredu može biti do 24 redovita člana i do 15 članova suradnika. Ukupan 
broj redovitih i dopisnih članova te članova suradnika ne može biti veći od broja utvrđenog 
Zakonom i ovim Statutom.  
(2) Broj članova pojedinih razreda utvrđuje Skupština Akademije na prijedlog Predsjedništva 
Akademije.  
 
 

Članak 11. 
Razredi obavljaju ove zadatke:  
- daju mišljenja i zauzimaju stajališta o pitanjima iz svojega područja; 
-    predlažu Skupštini planove rada iz svojih područja;  
- donose periodične radne planove jedinica u djelokrugu razreda i nadziru njihov rad;  
- predlažu Skupštini kandidate za članove iz područja razreda;  
- biraju tajnika i zamjenika tajnika razreda;  
- predlažu kandidate za članove Predsjedništva;  
- predlažu Predsjedništvu predstavnike za skupove i sastanke u zemlji i inozemstvu, kojih 

tematika pripada u djelatnost razreda;  
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- određuju stručne recenzente za primljene radove radi objavljivanja u izdanjima razreda;  
- biraju urednike svojih izdanja;  
- predlažu Predsjedništvu održavanje predavanja, izložaba i drugih akcija za promaknuće 

znanosti i umjetnosti;  
- pokreću osnivanje, spajanje i ukidanje Akademijinih jedinica;  
- biraju stručna povjerenstva za izbor u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i predlažu 

Predsjedništvu izbor kandidata u stručna i suradnička zvanja; 
- daju mišljenja o kandidatima prije zasnivanja radnog odnosa na radnim mjestima za 

koja se traže znanstvena odnosno umjetnička zvanja;  
- obavljaju i druge poslove iz svoje nadležnosti.  
 
 

Članak 12. 
(1) Razred donosi odluke na sjednicama. 
(2) Za odlučivanje potrebno je da na sjednici bude nazočno više od polovice redovitih 
članova razreda. Razred donosi odluke većinom glasova prisutnih redovitih članova.  
(3) Razred može odlučiti da se prilikom utvrđivanja kvoruma potrebnog za odlučivanje i    
prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja ne uzimaju u obzir oni redoviti članovi razreda koji 
su zbog opravdanih razloga duže spriječeni sudjelovati u radu razreda. 
(4) Članovi razreda dužni su prisustvovati sjednicama, a ako im je boravište izvan sjedišta 
Akademije, imaju pravo na naknadu putnih troškova unutar Republike Hrvatske.  
(5) O razrednim sjednicama vodi se zapisnik.  
 
 

Članak 13. 
(1) Razredu je na čelu tajnik. 
(2) Tajnik razreda izvršava odluke razreda, a posebno:  
- brine se za organizaciju rada i za obavljanje poslova razreda; 
- priprema i saziva sjednice razreda;  
- predsjedava sjednicama razreda;  
- izvještava Predsjedništvo i skupštinu o radu razreda i predstavlja razred u tijelima 

Akademije;  
-    izvještava razred o zaključcima i prijedlozima Predsjedništva.  
(3) Tajnik razreda saziva sjednicu razreda, u pravilu, svakog mjeseca, a dužan ju je sazvati i 

14 dana nakon primitka pismeno obrazloženog prijedloga najmanje triju članova 
razreda.  

 
 

2. Vijeća, odbori i povjerenstva 
 

Članak 14. 
(1) Akademija može imati vijeća, odbore i povjerenstva sa sjedištem u Zagrebu ili izvan 
Zagreba. Ta se tijela osnivaju radi razmatranja određene problematike ili pojedinih pitanja 
iz područja djelatnosti Akademije. Predsjedništvo podnosi Skupštini obrazložen prijedlog za 
osnivanje takvih tijela s programom rada i načinom pribavljanja sredstva za njihov rad.  
(2) Bliže odredbe o radu tih tijela sadržava pravilnik što ga donosi Predsjedništvo.  
 
 

Članak 15. 
(1) U skladu sa svojom zadaćom, Akademija može sama i u suradnji s drugim ustanovama 
biti suosnivač organizacija na području znanosti i umjetnosti.  
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(2) Odnosi Akademije i takvih organizacija uređuju se međusobnim sporazumima, kojima se 
uz ostalo utvrđuje i pravo članova Akademije na rad u tim organizacijama.  
(3) Odluke o suosnivanju organizacija, kojima je u smislu ovoga članka Akademija 
suosnivač, donosi na prijedlog Predsjedništva Skupština Akademije.  
 
 

3. Akademijine jedinice 
 

Članak 16. 
(1) Akademija ima svoje znanstvene, umjetničke i druge jedinice.  
(2) Skupština Akademije donosi odluke o osnivanju Akademijinih jedinica kada utvrdi da je 
to opravdano i da su osigurana sredstva za njihovu trajnu djelatnost.  
 
 

Članak 17. 
(1) Akademijine znanstvene i umjetničke jedinice osnivaju se u području rada jednoga ili 
više razreda.  
(2) Rad u tim jedinicama organiziraju članovi Akademije - voditelji jedinica, koje na 
prijedlog razreda imenuje Predsjedništvo.  
(3) Predsjedništvo Akademije utvrđuje posebnim pravilnikom organizaciju, način rada i 

financiranje Akademijinih jedinica.  
 
 

4. Stručne službe 
 

Članak 18. 
 

 (1) Akademija ima stručne službe koje obavljaju administrativne, stručne, pomoćne ili 
slične poslove.  
(2) Radom stručnih službi upravlja tajnik Akademije kojega bira Predsjedništvo na osnovi 
javnog natječaja. Tajnik za svoj rad odgovara Predsjedništvu.  
(3) Tajnik se brine za provođenje zaključaka Predsjedništva i Skupštine Akademije u 
administrativnom i stručnom pogledu.  
 
 

5. Znanstveni skupovi, koncerti, izložbe i druge priredbe 
 

Članak 19. 
(1) Akademija, odnosno njeni razredi, mogu biti organizatori ili pokrovitelji znanstvenih 
skupova, koncerata, izložaba i drugih priredaba.  
(2) Način organiziranja znanstvenih skupova, koncerata, izložaba i drugih priredaba te 
preuzimanje pokroviteljstva uređuje se posebnim pravilnikom.  
 
 

6. Predavanja 
 

Članak 20. 
(1) Predavanja u Akademiji održavaju se za članove Akademije i širi krug znanstvenih 
radnika ili umjetnika.  
(2) Predavači su istaknute ličnosti iz zemlje i inozemstva.  
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7. Izdavačka djelatnost 
 

Članak 21. 
(1) Izdavačka djelatnost obuhvaća redovita i izvanredna Akademijina izdanja.  
(2) Pobliže odredbe o izdavačkoj djelatnosti propisuju se pravilnikom koji donosi 
Predsjedništvo.  
 

III. ČLANOVI AKADEMIJE 
 

1. Kategorija članstva 
 
 

Članak 22. 
(1) Članstvo u Akademiji priznanje je za osobite uspjehe postignute na područjima znanosti 
odnosno umjetnosti.  
(2) Članovi su Akademije počasni, redoviti i dopisni.  
(3) Akademija ima i članove suradnike.  
(4) Redoviti su članovi u stalnom radnom sastavu Akademije.  
 
 

Članak 23. 
(1) Za člana suradnika bira se, u pravilu, mlađi znanstvenik ili umjetnik, državljanin 
Republike Hrvatske, čija su dostignuća na području znanstvene ili umjetničke djelatnosti 
opće poznata i koji će surađivati na određenom području djelatnosti Akademije.  
(2) Članovi suradnici biraju se na razdoblje od deset godina i mogu biti ponovo izabrani.  
(4) Članovi suradnici dužni su, pored godišnjih izvještaja, dostaviti razredu pregled svoga 

rada u proteklom izbornom razdoblju.  
 
 

2. Izbor novih članova 
 
 

Članak 24. 
(1) Akademija može imati do 160 redovitih članova, do 160 dopisnih članova i do 100 
članova suradnika.  
(2) Predsjedništvo Akademije utvrđuje za svaku izbornu skupštinu broj dopisnih članova 
izvan Republike Hrvatske i broj dopisnih članova iz Republike Hrvatske.  

 
 

Članak 25. 
(1) Članovi Akademije biraju se tajnim glasovanjem na izbornoj skupštini.  
(2) Na temelju prijedloga razreda, analize stanja u razredima i pregleda broja istaknutih 
znanstvenika i umjetnika izvan Akademije, Predsjedništvo odlučuje kojim će razredima 
pripasti i koliko mjesta za izbor novih članova.  
 
 

Članak 26. 
(1) Prijedloge za izbor redovitih, počasnih i dopisnih članova, te članova suradnika mogu 
dati Akademijini razredi, vijeća fakulteta i umjetničkih akademija, sveučilišni senat, te 
znanstvena vijeća znanstvenih organizacija.  
(2) Prijedlog za izbor stranih državljana za počasne i dopisne članove može dati i 
Predsjedništvo.  
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Članak 27. 
(1) Obrazloženi pismeni prijedlog za izbor člana Akademije dostavlja se Predsjedništvu 
najkasnije dva mjeseca od dana kad je objavljeno održavanje izborne skupštine. Prijedlog 
mora sadržavati naznaku za koju kategoriju članstva i za koji se razred predlaže izbor. 
(2) Akademijini će razred i u istom roku dostaviti Predsjedništvu obrazloženi pismeni 
prijedlog za kandidate koje namjeravaju predložiti. 
 
 

Članak 28. 
(1) Predsjedništvo dostavlja prijedloge ustanova izvan Akademije na mišljenje onom 
razredu za čijeg se člana kandidat predlaže.  
(2) Razred određuje po dva referenta, člana Akademije, za svakog kandidata, kako za 
kandidate koje su predložile ustanove izvan Akademije tako i za one koje je predložio 
razred.  
(3) Referenti trebaju izraditi pismeni izvještaj u roku od mjesec dana.  
(4) Razred odlučuje o svakom kandidatu. 
 
 

Članak 29. 
(1) Prijedlozi koji su u razredu prihvaćeni, s naznačenim brojem glasova, dostavljaju se 
Predsjedništvu najkasnije 45 dana prije održavanja izborne skupštine. Imena predloženih 
kandidata dostavljaju se na uvid svim razredima.  
(2) Ako od više predloženih kandidata za određeno mjesto nijedan ne dobije potrebnu većinu 
glasova, glasovanje se za to mjesto jedanput ponavlja. Kao kandidati razreda mogu biti 
predloženi samo oni koji su dobili potreban natpolovični broj glasova od ukupnog broja 
članova razreda. 
(3) Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasovanja primjenjuju se na odgovarajući način 
odredbe članka 12. stavak 3. ovog Statuta. 
 
  

Članak 30. 
(1) Predsjedništvo može, prije iznošenja prijedloga razreda pred Skupštinu, dostaviti 
razredu svoje primjedbe u vezi s izborom kandidata koje je predložio razred.  
(2) Razred će na sjednici razmotriti eventualne primjedbe i donijeti odluku. Ako se 
Predsjedništvo ne složi s odlukom razreda, prijedlog razreda neće se iznijeti pred predstojeću 
Izbornu skupštinu.  
 
 

Članak 31. 
(1) Akademija bira nove članove svake druge godine.  
(2) Skupština bira nove članove između kandidata predloženih za određeno mjesto.  
(3) Ako od više predloženih kandidata za određeno mjesto nijedan ne dobije potrebnu 
većinu, glasovanje se za to mjesto još jedanput ponavlja za ona dva kandidata koji su dobili 
najviše glasova u prethodnom glasovanju. Ne ponovi li se glasovanje zbog toga što nije 
ispunjen uvjet kvoruma propisan Statutom, ili zbog nekog drugog razloga, ponovit će se u 
nastavku Skupštine u vrijeme određeno njezinom odlukom.  
(4) Postupak za izbor novih članova uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi 
Skupština.  
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3. Prava i dužnosti članova 
 
 

Članak 32. 
Redoviti članovi Akademije imaju prava i dužnosti određene Zakonom i ovim Statutom, a 
osobito:  
-    sudjelovati u znanstvenim odnosno umjetničkim djelatnostima Akademije;  
- birati tijela Akademije i da budu u njih birani;  
- birati članove Akademije;  
-    predstavljati Akademiju kada im ona to povjeri;  
-    sudjelovati u radu tijela Akademije kojih su članovi;  
- prisustvovati zasjedanjima Skupštine i sjednicama razreda; 
 -    sudjelovati u  postupku izbora u znanstvena, suradnička i stručna zvanja. 
 
 

Članak 33. 
Dopisni članovi mogu sudjelovati u radu pojedinih razreda i u Akademijinim aktivnostima.  
 
 

Članak 34. 
(1) Članovi suradnici sudjeluju, prema odluci razreda, u radu razreda te Akademijinih 
jedinica.  
(2) Razredi mogu povjeriti članovima suradnicima posebne zadatke.  
(3) Članovi suradnici o toku i rezultatu svojega rada izvještavaju razred.  
(4) Članovi suradnici sudjeluju, bez prava glasa, na onim sjednicama razreda na koje su 

pozvani.  
 

Članak 35. 
Članovi suradnici svakoga razreda biraju za razdoblje od tri godine po jednog člana koji će 
ih predstavljati na sjednicama Skupštine, bez prava glasa. 
 
 

Članak 36. 
(1) Redovitim članovima Akademije pripada, kao društveno priznanje, stalna mjesečna 
nagrada, a umirovljeni redoviti članovi Akademije imaju pravo i na dodatak mirovini u 
skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. 
(2) Redovitim članovima koji obavljaju dužnost predsjednika, potpredsjednika i glavnog 
tajnika Akademije, tajnika i zamjenika tajnika razreda, te izabranim članovima 
Predsjedništva pripada posebna nagrada.  
(3) Predsjedništvo Akademije može posebnu nagradu odrediti i za obavljanje drugih 
funkcija u Akademiji.  
(4) Visina nagrada, iz stavka 2. i 3. ovog članka, uređuje se pravilnikom. Predsjedništvo 
odlučuje o isplati nagrada u okviru sredstava što se za tu svrhu dobivaju iz Državnog 
proračuna Republike Hrvatske.  
 
 

Članak 37. 
(1) Članstvo počasnih, redovitih i dopisnih članova u Akademiji je doživotno.  
(2) Članstvo u Akademiji prestaje na zahtjev člana. Predsjedništvo obavještava Skupštinu o 
ostavci člana na narednom zasjedanju.  
(3) Odlukom Skupštine članstvo u Akademiji prestaje ako član počini djelo koje nije u skladu 
s ugledom i dostojanstvom člana Akademije.  
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(4) Skupština donosi odluku u smislu prethodnog stavka na temelju činjenica koje je utvrdio 
stalni Odbor Akademije, nakon što je na inicijativu Predsjedništva proveo postupak tijekom 
kojeg je bilo osigurano tome članu pravo na obranu.  
5) Stalni Odbor ima devet članova i to po jednog predstavnika svakog razreda iz reda 
redovitih članova Akademije.  
Stalni Odbor imenuje Predsjedništvo na rok od tri godine i ujedno određuje predsjednika 
Odbora.  
(6) Nakon provedenog postupka, stalni Odbor dostavlja Predsjedništvu pismeni izvještaj o 
rezultatu svojega rada.  
Ako iz izvještaja proizlazi postojanje djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom 
člana, Predsjedništvo upućuje izvještaj Skupštini radi donošenja odluke. U slučaju da iz 
izvještaja stalnog Odbora proizlazi da se postojanje djela nije moglo utvrditi, Predsjedništvo 
će postupak okončati.  

 
 

IV. TIJELA I ČASNIŠTVO AKADEMIJE 
 

1. Skupština 
 
 

Članak 38. 
(1) Skupština je najviše Akademijino tijelo, a čine je svi redoviti članovi. Počasni i dopisni 
članovi kao i predstavnici članova suradnika sudjeluju u radu skupštine, bez prava glasa.  
(2) Skupština može biti redovita, izvanredna ili izborna.  
 

 
Članak 39. 

Skupština Akademije:  
- donosi Statut Akademije; 
- bira članove Akademije i odlučuje o prestanku njihova članstva;  
- bira predsjednika, potpredsjednike i glavnog tajnika Akademije te druge članove 
Predsjedništva i na prijedlog razreda potvrđuje izbor tajnika razreda;  
- utvrđuje program rada Akademije za određeno razdoblje i raspravlja o njegovu izvršenju u 
proteklom razdoblju; 
- potvrđuje financijski plan i zaključni račun Akademije;  
- donosi odluke o osnivanju i prestanku rada Akademijinih jedinica i drugih tijela te odlučuje 
o prestanku prava osnivača koja po Zakonu Akademije ima prema organizacijama koje je 
osnovala;  
- raspravlja o pitanjima od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku;  
- obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom.  
 
 

Članak 40. 
(1) Svake godine održavaju se dvije redovite skupštine.  
Prva se održava radi razmatranja izvještaja o znanstvenom i umjetničkom radu Akademije i 
njenih tijela i financijskom poslovanju Akademije u prethodnoj godini. Ta skupština održava 
se, u pravilu, do kraja ožujka. Druga redovita skupština održava se krajem godine radi 
donošenja programa i plana rada Akademije za sljedeću godinu.  
(2) Predsjedništvo saziva redovitu Skupštinu i utvrđuje prijedlog dnevnog reda, najkasnije 
15 dana prije održavanja.  
(3) Članovi Akademije mogu predlagati da se dnevni red redovite Skupštine dopuni 
raspravom o određenom predmetu. Obrazloženi prijedlozi upućuju se Predsjedništvu 
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najkasnije 8 dana prije održavanja Skupštine. Predsjedništvo Akademije prosljeđuje 
predmet sa svojim mišljenjem na Skupštinu radi odlučivanja. Skupština nadopunu prihvaća 
ili odbija.  
 

 
Članak 41. 

(1) Izvanredna Skupština saziva se prema potrebi odlukom Predsjedništva najkasnije u roku 
8 dana prije održavanja ili kada to pismeno zatraže najmanje dva razreda ili najmanje 30 
redovitih članova Akademije.  
(2) Predlagači su dužni obrazložiti predmet koji upućuju izvanrednoj Skupštini na 
raspravljanje. Predsjedništvo će prihvatiti prijedlog ako se ne protivi odredbama Zakona ili 
Statuta i ako predloženi predmet spada u nadležnost Skupštine. Predsjedništvo će sazvati 
Skupštinu najkasnije 30 dana nakon primitka zahtjeva.  
 
 

Članak 42. 
(1) Izborna Skupština na kojoj se biraju novi članovi Akademije saziva se svake druge 
godine, a najkasnije 5 mjeseci prije dana održavanja.  
(2) Izborna Skupština na kojoj se bira Predsjedništvo i potvrđuje izbor tajnika razreda 
saziva se svake treće godine, najkasnije 30 dana prije održavanja.  
 
 

Članak 43. 
(1) Izbori u razredima, u Predsjedništvu i na Skupštini obavljaju se tajnim glasovanjem. 
(2) Za odlučivanje o izborima iz stavka 1. ovog članka i za donošenje Statuta Akademije 
potrebno je da na sjednici nadležnog tijela sudjeluju najmanje dvije trećine svih članova toga 
tijela. Odluke se donose većinom glasova svih redovitih članova. 
(3) Za odlučivanje o drugim pitanjima, potrebno je da na sjednici nadležnog tijela sudjeluje 
najmanje natpolovični broj članova nadležnog tijela, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih članova toga tijela. O tome hoće li glasovanje biti javno ili tajno, odlučuje nadležno 
tijelo na svojoj sjednici. 
(4) Na utvrđivanje kvoruma i rezultata glasovanja primjenjuju se na odgovarajući način 
odredbe članka 12. stavak 3. ovog Statuta. 
 
 

2. Predsjedništvo 
 

Članak 44. 
(1) Predsjedništvo čini predsjednik, dva potpredsjednika i glavni tajnik Akademije, tajnici 
razreda i do pet članova koje bira Skupština iz sastava redovitih članova Akademije.  
(2) Mandat članova Predsjedništva traje tri godine i može se jedanput ponoviti u istoj 
funkciji.  
(3) Postupak kandidiranja i izbora članova Predsjedništva propisuje se pravilnikom koji 
donosi Skupština Akademije.  
(4) Skupština može razriješiti dužnosti pojedinoga člana Predsjedništva prema postupku 
analognom za njegov izbor.  

 
 

Članak 45. 
Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine. Sjednice Predsjedništva održavaju se prema 
potrebi, a u pravilu svakoga mjeseca. Predsjednik će sazvati sjednicu i na obrazloženi 
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pismeni zahtjev razreda ili najmanje trojice članova Predsjedništva, i to u roku 15 dana 
nakon primitka zahtjeva.  
 
 

Članak 46. 
Predsjedništvo:  
- priprema zasjedanja Skupštine i izvršava njezine odluke;  
- upravlja radom Akademije u vremenu između zasjedanja Skupštine;  
- predlaže Skupštini izbor počasnih članova i dopisnih članova stranih državljana;  
 -  brine se o usklađivanju kriterija u svezi s prijedlozima za izbor redovitih i dopisnih članova     
   te članova suradnika; 
- predlaže Skupštini osnivanje jedinica ili prestanak rada jedinica;  
-  koordinira rad i brine se za obavljanje zadataka Akademijinih jedinica;  
-  donosi pravilnike o organizaciji i radu tih jedinica te imenuje njihove voditelje; 
- donosi pravilnike o organizaciji i radu stručne službe Akademije;  
- brine se za zakonitost rada Akademijinih razreda, vijeća, odbora, povjerenstava i drugih 
tijela;  
- odlučuje na prijedlog odgovarajućeg razreda, o osnivanju i prestanku rada vijeća, odbora i 
drugih tijela u sastavu razreda;  
- odlučuje o osnivanju stalnih ili povremenih tijela radi izvršavanja zadataka iz svojeg 
djelokruga;  
- donosi Pravilnik o izboru u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i  za radna mjesta,  te 
odlučuje o izboru u suradnička i stručna zvanja; 
- odlučuje o privremenom planu rada Akademije i o privremenom financiranju Akademije do 
odluke Skupštine;  
- povjerava obavljanje određenih operativnih poslova iz svojega djelokruga Upravi  
Akademije;  
- odlučuje o prihvaćanju zaključnog računa Akademije; 
- odlučuje o preuzimanju pokroviteljstva;  
- donosi provedbene odluke za izvršavanje financijskog plana Akademije; 
- bira tajnika Akademije i određuje mu plaću;  
- donosi odluke u vezi s ostvarivanjem Akademijine izdavačke djelatnosti; 
- po potrebi saziva sastanke članova Akademije.  
 
 

3. Predsjednik Akademije 
 

 Članak 47. 
Predsjednik predstavlja Akademiju, predsjedava zasjedanjima Skupštine, saziva sjednice 
Predsjedništva i predsjedava im te nadzire izvršavanje odluka.  
 
 

Članak 48. 
(1) Predsjednik zastupa Akademiju u imovinsko-pravnim odnosima i naredbodavac je za 
izvršavanje financijskog plana Akademije.  
(2) Predsjednik može obavljanje pojedinih poslova iz svojih ovlasti povjeriti 
potpredsjednicima, glavnom tajniku, pojedinim redovitim članovima Akademije ili tajniku 
Akademije. 
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4. Potpredsjednici 
 

Članak 49. 
(1) Predsjednika Akademije za njegove odsutnosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika 
Akademije.  
(2) Potpredsjednici Akademije nadziru izvršavanje zaključaka Predsjedništva i neposredno 
se brinu o određenim poslovima Akademije. 
 
 

5. Glavni tajnik Akademije 
 

Članak 50. 
Glavni tajnik Akademije:  
- priprema zasjedanja Skupštine i Predsjedništva Akademije i brine se za izvršenje njihovih 
odluka;  
- surađuje s tajnicima razreda, predsjednicima vijeća, odbora, povjerenstava i drugih 
Akademijinih tijela, s voditeljima Akademijinih jedinica i usklađuje njihov rad;  
- prati rad Akademijinih jedinica i stručnih službi; 
- koordinira Akademijinu izdavačku djelatnost.  
 
 

6. Uprava  Akademije 
 

Članak 51. 
(1) Upravu Akademije čine predsjednik Akademije, oba potpredsjednika, glavni tajnik i 
tajnik Akademije.  
(2) Uprava vodi Akademijine poslove u okviru ovlasti dobivenih od Predsjedništva.  
(3) U hitnim slučajevima Uprava Akademije donosi odluke o poslovima iz djelokruga 
Predsjedništva. Takve odluke Uprava predlaže na odobravanje Predsjedništvu na narednoj 
sjednici Predsjedništva.  
(4) O svom radu i obavljanju Akademijinih poslova u vremenu između dviju sjednica 
Predsjedništva, Uprava Akademije izvješćuje Predsjedništvo u posebnoj točki dnevnog reda.  
 
 
 

V. SREDSTVA AKADEMIJE 
 

Članak 52. 
Prihodi Akademije jesu:  
- sredstva za redovitu djelatnost koja se osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske;  
- sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću; 
- sredstva iz drugih izvora. 
 
  

Članak 53. 
U Proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se, na temelju programa rada Akademije, 
sredstva za Akademijinu redovitu djelatnost, i to: 
- sredstva za plaće zaposlenih u Akademiji;  
- sredstva za stalne mjesečne nagrade redovitih članova Akademije;  
- sredstva za materijalne i operativne izdatke Akademije i njezinih jedinica;  
- sredstva za osnovnu i izdavačku djelatnosti i sredstva za investicijsko održavanje 
Akademijinih zgrada i opreme. 
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Članak 54. 

(1) Akademija ima namjenska sredstva za znanstveni i istraživački rad na području znanosti 
i umjetnosti.  
Ta sredstva obuhvaćaju:  
- sredstva što ih Akademiji osiguravaju tijela lokalne uprave i samouprave na području 
Republike;  
- sredstva koja za istraživački rad Akademija dobiva iz drugih izvora;  
- sredstva što ih Akademija ostvaruje izdavačkom i drugom djelatnošću;   
- zapisi, darovi i sredstva iz drugih izvora. 
 (2) Sredstva iz prethodnog stavka upotrebljavaju se:  
- za sufinanciranje projekata i programa znanstvenih i umjetničkih jedinica;  
 - za izvanrednu izdavačku djelatnost Akademije;  
- za organiziranje savjetovanja i drugih znanstvenih i umjetničkih skupova;  
- za nabavu opreme za istraživački rad; 
- za znanstveno i stručno usavršavanje;  
- za druge namjene.  
 
 

Članak 55. 
(1) Akademija ima Zakladu sa zadaćom prikupljanja novčanih sredstava i materijalnih 
dobara radi potpomaganja sljedećih aktivnosti: 
- izdavačke djelatnosti;  
- organiziranja znanstvenih skupova;  
- organiziranja znanstvenog i umjetničkog rada; 
 - otkupa umjetnina;  
- nagrađivanja značajnih dostignuća na području znanosti i umjetnosti. 
(2) Podrobnije odredbe o djelovanju Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
donijet će Predsjedništvo Akademije.  
 
 

Članak 56. 
(1) Akademija je vlasnik nekretnina (stanova, zgrada, dijelova zgrada i drugih nepokretnih 
dobara), knjižnica, znanstvenih i umjetničkih zbirki i ostalih pokretnina koje je stekla 
kupnjom, darovanjem, zapisom ili na drugi način.  
(2) Akademiji pripada i sva imovina koju je povjerila na upotrebu Akademijinim jedinicama i 
drugim znanstvenim ili umjetničkim ustanovama.  
(3) Akademija upravlja i raspolaže cjelokupnom vlastitom imovinom.  
 
 

Članak 57. 
(1) U skladu s određenim namjenama, Akademija raspoređuje financijskim planom sredstva 
za ostvarivanje svojih zadataka.  
(2) Namjenska sredstva Predsjedništvo Akademije raspoređuje samostalno, bez obzira na to 
iz kojih izvora potječu.  
 
 

Članak 58. 
(1) Akademija može imati i fondove koji se osnivaju iz baština, zapisa i poklona s posebnom 
namjenom.  
(2) Te fondove osniva Predsjedništvo i propisuje pravila za njihovu upotrebu.  
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VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 59. 
Organizacija i djelovanje Akademije uskladit će se u roku 6 mjeseci s odredbama ovoga 
Statuta. U istom roku donijet će se i pravilnici propisani ovim Statutom.  
 
 

Članak 60. 
Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga potvrdi Sabor Republike Hrvatske.  Stupanjem na 
snagu ovoga Statuta prestaju važiti odredbe Statuta Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti od 24. rujna 1991. godine.  
 
 

 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK 
     Hrvatske akademije 
     znanosti i umjetnosti  
 
   Akademik Milan Moguš 
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