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Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju članka 15. Zakona o 

Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine 34/91, 43/96, 150/02 i 65/09) i 

članka 24. i 42. Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

 

o b j a v l j u j e 

 

izbor novih članova 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

 

1. Skupština za izbor novih redovitih, dopisnih članova i članova suradnika  

    Hrvatske akademije održat će se dana 19. svibnja (četvrtak) 2022. 

 

2. U pojedinim razredima Hrvatske akademije moći će se birati: 

 

     u Razredu za društvene znanosti 

- do pet redovitih članova 

- do tri člana suradnika 

 

u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti 

- do četiri redovita člana 

- do jednog člana suradnika 

 

u Razredu za prirodne znanosti 

- do tri redovita člana 

 

u Razredu za medicinske znanosti 

- do jednog redovitog člana 

 

u Razredu za filološke znanosti 

 -     do tri redovita člana 

- do dva člana suradnika 

 

      u Razredu za književnost 

- do pet redovitih članova 

- do tri člana suradnika 

 

u Razredu za likovne umjetnosti 

- do dva redovita člana 

- do tri člana suradnika 

            

u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju 

- do jednog redovitog člana 

 

             u Razredu za tehničke znanosti 

- do tri redovita člana. 
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U svakom razredu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti može se birati do jedan 

dopisni član, dakle do ukupno devet dopisnih članova. 

 

 3. Prijedloge za izbor redovitih, dopisnih članova i članova suradnika mogu dati 

Akademijini razredi, vijeća fakulteta i umjetničkih akademija, sveučilišni senat, te znanstvena 

vijeća znanstvenih organizacija. Prijedlog za izbor stranih državljana za dopisne članove može 

dati i Predsjedništvo Akademije. 

 

4. Prijedlozi za izbor članova Akademije moraju sadržavati osim navoda o kojoj je 

kategoriji članstva riječ (i to samo za jednu kategoriju) te za koji se razred predlaže izbor novog 

člana, opis života kandidata, popis i ocjenu njegovih posebno znanstvenih, a posebno stručnih 

radova, odnosno umjetničkih ostvarenja, pismenu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, 

te zaključak nadležnog tijela ovlaštene organizacije iz prethodne točke ove obavijesti o 

podnošenju prijedloga. 

 

5. Pisane i u obliku navedenome u točki 4. obrazložene prijedloge ovlaštenih 

organizacija za izbor članova Akademije, valja dostaviti Predsjedništvu Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti, Zagreb, Zrinski trg 11, u tri primjerka najkasnije u roku od dva mjeseca 

od objave ove obavijesti. 

  

      6. Predsjedništvo neće postupiti po nepravodobnim i nepotpunim prijedlozima te 

prijedlozima koje podnesu neovlašteni predlagatelji. 
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