
 

 

III. OBRAZLOŽENJE UZ POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA 

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 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

10605 Hrvatska 

akademija 

znanosti i 

umjetnosti 

9.996.999 60.678.678 57.416.205 10.819.860 10.942.959 94,6 

Ukupno 106 9.996.999 60.678.678 57.416.205 10.819.860 10.942.959 94,6 

 

10605 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.  

U svrhu daljnjeg promicanja znanstveno istraživačkog rada Hrvatska akademija planira u narednom trogodišnjem 

razdoblju proširiti svoju aktivnost na nove znanstveno istraživačke jedinice van Zagreba.  

Nadalje, planira proširiti dosadašnju suradnju s drugim akademijama u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim 

i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva. 



 

 

 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

10605 9.996.999 60.678.678 57.416.205 10.819.860 10.942.959 94,6 

 

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE  

 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

3909 9.996.999 60.678.678 57.416.205 10.819.860 10.942.959 94,6 

 

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 područja 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 redovitih članova Akademije i zaposlenika znanstveno istraživačkih jedinica u međunarodnim 

projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.  

  

Financiranje planiranih programskih aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju odvijati će se sredstvima 

osiguranim u državnom proračunu, vlastitim prihodima, prihodima s naslova pomoći, prihodima od donacija , 

prihodima od prodaje nefinancijske imovine, te prihodima iz strukturnog Fonda EU.  

Iznimno u 2023. godinu postoji financiranje iz Fonda solidarnosti EU. Sredstva su namijenjena za provedbu mjera 

zaštite kulturne baštine i  konstruktivnu obnovu građevina HAZU stradalih i potresu u ožujku mjesecu 2020.  

Struktura pojedinih izvora financiranja u ukupno planiranim sredstvima za 2023. godinu  je slijedeća:  

- sredstva iz državnog proračuna, opći prihodi i primici  čine 16,11%,   

- vlastiti prihodi 0,90%,   

- prihodi iz EU fondova (Fond solidarnosti i Strukturni fond) 80,39%  

- prihodi s naslova  ostalih pomoći 1,56%,   

- prihodi od donacija 0,25%,    

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1,28%.  

 U preostale dvije godine situacija  se mijenja te proračunski prihodi postaju ponovno primarni izvor financiranja. 



 

 

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti  

Pokazatelji učinka 

Pokazatelj učinka Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Povećanje broja 

znanstvenih disciplina koje 

su obuhvaćene 

znanstvenoistraživačkim i 

umjetničkim radom 

Znanstveno istraživačkim 

radom doprinosi se u 

velikoj mjeri razvoju 

znanosti i umjetnosti na 

globalnoj razini 

Broj 32 HAZU 32 32 32 

 

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 

Zakonske i druge pravne osnove 

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i 

umjetnosti  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586000 8.345.494 8.805.362 9.220.200 9.326.200 9.514.700 104,7 

 

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti ostvaruju se iz izvora 11  Opći prihodi i primici - državni proračun i tijekom 

razdoblja od 2023. -2025. koristiti će se za obavljanje redovne djelatnosti Akademije.     

Planirana sredstva za rashode za zaposlene, tj. isplatu plaća, doprinosa i pripadajućih materijalnih prava zaposlenika 

Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije čine 93,93% ukupno 

utvrđenog plana.  

Unutar rashoda za zaposlene planirana su i sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima, na 

njih otpada 34,35% ukupno planiranih rashoda za zaposlene.   

Rashodi za zaposlene planirani su na bazi postojećeg broja zaposlenih, dok su sredstva za isplatu stalnih mjesečnih 

nagrada redovitim članovima planira na bazi 160 kako je to predviđeno Zakonom o HAZU.  

  

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 i čine 7,77% 

utvrđenog financijskog plana,  ostali rashodi  za redovno poslovanje koji obuhvaćaju druge aktivnosti čine 0,30% 

ukupnog financijskog plana.  

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 inače  na 12 lokacija ali zbog procesa 

obnove zgrada Akademije stradalih u potresu neke od tih lokacije će privremeno biti izmještene i van funkcije. 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586003 2.654 2.654 2.700 2.700 2.700 101,7 

 



 

 

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti neprofitna je organizacija. Hrvatska akademija znanosti i 

umjetnosti jedan je od utemeljitelja.    

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 simboličnim sredstvima potpomaže rad 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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586018 10.618 10.618 12.000 12.000 12.000 113,0 

 

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 nakladničke djelatnosti financira  se sredstvima planiranim unutar te 

aktivnosti. Prihodima iz državnog proračuna tiskaju se planovi rada, ljetopis, pojedini radovi Razreda te Glasnik 

HAZU.  

U strukturi planiranih sredstava za tisak Zbornika radova utroši se cca 60%, za tisak Ljetopisa (jedan ljetopis 

godišnje) cca 10%, a za tisak Glasnika HAZU (minimalno dva glasnika godišnje) 30%. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj izdanih zbornika 

radova 

HAZU u okviru svoje 

nakladničke djelatnosti 

kao izdavač izdaje 

zbornike radova u svrhu 

promocije i prezentacije 

postignutih rezultata 

znanstveno istraživačkog i 

umjetničkog rada 

Broj 10 10 10 10 10 

Broj izdanih Ljetopisa 

HAZU godišnje 

HAZU u okviru svoje 

nakladničke djelatnosti 

kao izdavač izdaje  

Ljetopis u svrhu 

prezentacije postignutih 

rezultata znanstveno 

istraživačkog i 

umjetničkog rada 

Broj 1 HAZU 1 1 1 

Broj izdanih glasnika 

HAZU godišnje 

HAZU u okviru svoje 

nakladničke djelatnosti 

izdaje Glasnih HAZU u 

svrhu prezentacije svih 

aktivnosti tijekom jedne 

godine 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586039 1.991 1.991 5.000 5.000 5.000 251,2 

 

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 nevladina 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 informacija 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.  

  

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su  u okviru izvora 11.   

Najveći dio sredstava planiranih u okviru te aktivnosti utroši se za pokriće troškova službenih putovanja (prijevoz, 

smještaj i dnevnice) redovitih članova Akademije koji sudjeluju u radi međunarodnih organizacija kojih je Akademija 

član.  

25% planiranih sredstava iskoristi se pokriće troškova smještaja znanstvenika koji borave u Hrvatskoj u okviru 

bilaterarne i međuakademijske suradnje u skladu sa potpisanim Sporazumima sa drugim Akademijama.  

Utvrđeni plan sredstava za realizaciju te aktivnosti  u narednom trogodišnjem razdoblju nešto je veći u odnosu na 

prethodne dvije godine kada su aktivnosti na području međunarodne suradnje zbog  epidemije COVID -19 koja je u 

velikoj mjeri ograničila sve aktivnosti na međunarodnom planu, a posebice aktivnosti međuakademijske razmjene 

znanstvenika odvijale na smanjenoj razini. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

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 i 

umjetnosti  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586047 75.611 79.833 77.500 77.500 77.500 97,1 

 

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 arhivske građe.  

Sredstva unutar te aktivnosti ostvaruju se u okviru izvora 52 - pomoći, temeljem prijenosa sredstava unutar 

proračunskih korisnika istog proračuna.  

Predloženi plan utvrđen na bazi procjene očekivanih sredstava pri čemu se kao jedan od pokazatelja uzima podatak 

o ukupno dodijeljenim financijskim potpora iz prethodnih godina.  

Realizacija planiranih sredstava može biti veća ili manja u odnosu na utvrđeni plan za naredno trogodišnje razdoblje 

i to za aktivnosti za koje će biti dodijeljena potpora.  

Iskazivanje podataka o tome da li će projekti muzejsko-galerijskih jedinica biti zastupljeniji u potporama od projekata 

istraživanja nepokretne kulturne baštine (arheološka istraživanja) ili projekata na očuvanju zaštite kulturne baštine 

prilikom izrade ovog plana nije moguće.  

Pokazatelji rezultata za naredno trogodišnje razdoblje iskazani su na bazi realizacije tih aktivnosti u prethodnom 

razdoblju ali je za očekivani da će realizacija biti manja i to ne zbog nedostatka financijskih sredstava već iz razloga 

što su svi muzejsko-galerijski prostori su u fazi obnove. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj organiziranih izložbi Prezentiranje umjetničkog 

stvaralaštva HAZU 
Broj 30 HAZU 32 32 33 

Broj 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 7 

 



 

 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586048 36.132 170.947 115.700 115.700 115.700 67,7 

 

Hrvatska akademija s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba, te neprofitnih organizacija  svake godine ostvaruje 

značajna sredstva koja su namijenjena realizaciji određenih projektnih aktivnosti.  

Sredstva ostvarena iz tih izvora koriste se u najvećem dijelu kao potpora u organizaciji znanstvenih skupova, 

organizaciju izložbi, nakladničku djelatnost te provođenje određenih znanstvenoistraživačkih projekata i 

digitalizaciju.  

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.  

Svaka donacija koja se prima ima unaprijed utvrđenu namjenu tako da je teško precizno utvrditi plan po namjenama.  

Temeljem pokazatelja iz prethodnih godina može se pretpostavi da će cca 25% planiranih sredstava biti utrošena za 

organizaciju znanstvenih skupova i stručnih predavanja,  65% za nakladničku djelatnost, a cca 10% za realizaciju 

pojedinih znanstvenih projekata. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj znanstvenih projekata Znanstvenim projektima iz 

različitih područja 

znanstvene djelatnosti 

doprinosi se unapređenju 

znanosti 

Broj 12 HAZU 12 12 13 

Broj izdanih znanstvenih i 

stručnih knjiga 

Prezentacija postignutih 

rezultata rada kroz 

nakladničku djelatnost 

Broj 7 HAZU 10 10 11 

Broj 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 11 11 12 

 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 



 

 

A586049 139.716 177.981 90.500 90.500 00 50,8 

 

Znanstveno istraživačke 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.  

Za svaki projekt voditelj projekta dužan je izraditi svoj Financijski plan koji se onda odobrava od strane HRZZ i 

temeljem toga se provodi realizacija.  

Sredstva znanstvenih projekata u najvećoj mjeri koriste se za pokriće troškova znanstveno istraživačkih aktivnosti u 

Arhivima u zemlji i inozemstvu (to uključuje troškove prijevoza, smještaja i dnevnice kao i troškove kopiranja 

arhivske građe), za organizaciju radionica u okviru realizacije projekta, te u manjoj mjeri nabavku opreme potrebne 

za rad na projektu, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i nabavku stručne literature.  

  

Osim istraživačkih projekata sredstvima Hrvatske zaklade za znanost financiraju se i projekti u okviru „Plana razvoja 

karijere doktoranda.  

Unutar tih projekata HRZZ dozvoljava zapošljavanje doktoranda ili post doktoranda na određeno vrijeme i na 

određenom projektu, a troškovi plaće i ostalih materijalnih prava isplaćuju se na teret HRZZ. Osim tih troškova kod 

takvih projekata najčešći trošak i je i plaćanje školarine. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj znanstvenih projekata Znanstvenim projektima iz 

različitih područja 

znanstvene djelatnosti 

doprinosi se otkrivanju do 

sada nepoznatih činjenica 

iz određenog znanstvenog 

područja 

Broj 7 HAZU 10 12 12 

 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586050 00 2.654 3.000 3.000 3.000 113,0 

 

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 plakate, 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.  

Realizacija projekta digitalizacije prije svega ovisi o osiguranoj potpori iz drugih izvora (Ministarstva, jedinice 

lokalne samouprave, donacije) i može biti veća ili manja od utvrđenog plana.  

Sredstva se koriste za digitalizaciju arhivske građe koju za potrebe Akademije provodi vanjska tvrtka koja raspolaže 

sa potrebnom opremom za te namjene. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj digitaliziranih 

stranica 

Digitalizacija omogućuje 

da velik broj starih  i 

vrijednih knjiga postane 

dostupan širokoj javnosti 

Broj 250000 HAZU 10000 10000 10000 

 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586051 87.533 115.469 142.000 142.000 142.000 123,0 

 

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 (10%), Ministarstva znanosti i obrazovanja (45%), od donacija (5%) te iz 

sredstava jedinica lokalne samouprave (40%).  

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na  bazi pokazatelja iz prethodnih godina.  

Utvrđeni plan može se realizirati u većoj ili manjoj mjeri od planiranoga ovisno o visini odobrenih potpora za 

pojedinu godinu financijskog plana.  

U utvrđenom planu temeljem pokazatelja tisak časopisa sudjeluje sa 39 %, tisak stručnih knjiga sa 40%, a tisak  

zbornika radova sa 21%. 



 

 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj izdanih stručnih 

knjiga 

Tiskanjem stručnih 

knjiga/zbornika radova/ 

svezaka časopisa 

postignuti rezultati 

znanstveno istraživačkog 

rada postaju dostupni 

javnosti 

Broj 20 HAZU 40 42 46 

Broj izdanih zbornika 

radova 

Tiskanjem stručnih 

knjiga/zbornika radova/ 

svezaka časopisa 

postignuti rezultati 

znanstveno istraživačkog 

rada postaju dostupni 

javnosti 

Broj 10 HAZU 28 28 30 

Broj izdanih svezaka 

časopisa 

Tiskanjem stručnih 

knjiga/zbornika radova/ 

svezaka časopisa 

postignuti rezultati 

znanstveno istraživačkog 

rada postaju dostupni 

javnosti 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586052 468.980 884.067 1.447.269 911.600 936.600 163,7 

 

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.  

Temeljem ugovora o osnivanju i financiranju koji se potpisuje između Akademije i jedinica lokalne samouprave 

osnivaju se znanstveno istraživački Zavodi u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave koji se bave znanstveno 

istraživačkim radom koji su od posebnog interesa za lokalnu zajednicu.  

Temeljem Ugovora o sufinanciranju jedinice lokalne samouprave u cijelosti financiraju redovnu djelatnost tih Zavoda 

i dodatne programske aktivnosti.  

Redovna djelatnost podrazumijeva pokriće rashoda za zaposlene  (ukoliko ih ima), materijalne rashode poslovanja, 

naknade za rad Upravitelja i voditelja Zavoda, a pod programskih aktivnosti podrazumijeva se organizacije skupova, 

predavanja izložbi i nakladnička djelatnost.  

  

Planiranim sredstvima osigurava se rad ukupno 10 Zavoda i jednog Centra.  

U narednom razdoblju  2023. do 2025. godine  ne planira se  osnivanje novih Zavoda. 



 

 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj novoosnovanih 

znanstveno istraživačkih 

jjedinica uz potporu 

lokalne zajednice 

Osnivanjem 

znanstvenoistraživačkih 

jedinica u lokalnim 

zajednicama doprinosi se 

poticanju znanstvenog 

rada. 

broj 9 HAZU 11 11 11 

 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586053 49.315 63.441 74.400 74.400 74.400 117,3 

 

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.  

Planirana sredstava za trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja o dodijeljenim potporama iz prethodnih 

godina.  

Utvrđeni plan može se ostvariti u većoj ili manjoj mjeri ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu financiranja.  

Najveći dio odobrenih potpora odnosi se na tisak znanstvenih časopisa i veoma mali dio (svega 5-10%) može biti 

utrošen na potporu za pojedinu projektu aktivnost ili organizaciju znanstvenog skupa. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj znanstvenih časopisa 

sufinanciranih od strane 

Ministarstva 

Tisakanje znanstvenih 

časopisa postignuti 

rezultati znanstveno 

istraživačkog rada postaju 

dostupni javnosti 

Broj 10 HAZU 13 13 13 

 

A586054 ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH 

INSTITUCIJA 

Zakonske i druge pravne osnove 

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i 

umjetnosti  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 



 

 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586054 00 9.423 6.286 00 00 66,7 

 

Planirana sredstva unutar te aktivnosti odnose se na pokriće troškova službenih putovanja  kao i ostalih troškova koji 

proizlaze po osnovi toga što je Hrvatska akademija preuzela obvezu koordinacije programa i projekata za hrvatske 

znanstvenike iz područja humanističkih znanosti  koji se financiraju putem Humanities in the European Research 

Area - HERA. 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

A586055 17.811 99.144 39.800 39.800 39.800 40,1 

 

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.  

Utvrđeni plan iskazan je na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.  

Sama realizacija može biti veća ili manja ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broja organiziranih izložbi 

sufinanciranih sredstvima 

GUK grada Zagreba 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

K586005 664 664 700 700 700 105,5 

 

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 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj nabavljenih novih 

knjiga i časopisa 

Knjižni fond treba se 

konstantno upotpunjavati 

novim izdanjima knjiga i 

stručnih časopisa 

Broj 10 HAZU 12 12 12 

 

K586025 INFORMATIZACIJA 

Zakonske i druge pravne osnove 

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i 

umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

K586025 6.636 6.636 7.000 7.000 7.000 105,5 

 

Kroz tu aktivnost Akademija planira u narednom trogodišnjem razdoblju nabaviti informatičku opremu za potrebe 

zaposlenika Akademije.  

Očekuje se da će iz planiranih sredstava biti moguće nabaviti minimalno 10 računala  i nekoliko printera godišnje. 

K586061 CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU 

Zakonske i druge pravne osnove 

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i 

umjetnosti  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

K586061 135.558 49.605.415 46.142.538 00 00 93,0 

 

Potres koji je pogodio grad Zagreb u ožujku i nakon toga u prosincu mjesecu prošle godine prouzročio je milijunske 

štete na građevina HAZU.  

Hrvatska akademije je na javni poziv Ministarstva kulture i medija za sanaciju šteta na kulturnoj baštini podnijela 

više projektnih prijava za obnovu nepokretne i pokretne kulturne baštine koja se financira sredstvima Fonda 

solidarnosti  EU.  

  

Temeljem tih prijava sklopljeno je osam ugovora za konstruktivnu obnovu građevina HAZU i sedam ugovora za 

obnovu nepokretne kulturne baštine (umjetničke zbirke koje su zaštićeno kulturno dobro od neprocjenjive 

vrijednosti).  

Početak realizacije projektnih aktivnosti bio je ožujak mjesec 2021. a završetak projektnih aktivnosti je  predviđen 

do lipnja mjeseca 2023.  

Slijedom utvrđenog plana realizacije projektnih aktivnosti planirana sredstva u 2023. godini odnose na na realizaciju 

radova na konstruktivnoj obnovi zgrada jer preostale projektne aktivnosti unutar pojedinog ugovora su već izvršene. 

Tu se misli na nabavku opreme za pakiranje i zaštitu u svrhu evakuacije umjetničkih predmeta, muzejskog fundusa i 

ostale opreme u prostor privremene čuvaonice kao i sam postupak seljenja.    



 

 

 utvrđen je i prijedlog plana financijske potpore iz Fonda solidarnosti za 2023. godinu koji se u najvećoj mjeri odnosi 

na izvođenje građevinskih radova na sanaciji zgrada HAZU. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Obnova građevina HAZU 

stradalih u potresu 

Provedba mjera zaštite 

građevina HAZU 
Broj 8 HAZU 8   

Umjetničke zbirke HAZU 

stradale u potresu 

Provedba mjera zaštite 

umjetničkih zbirki i 

muzejske građe 

Broj 7 HAZU 7   

 

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 i 

umjetnosti  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

T586007 11.860 3.318 2.400 2.400 2.400 72,3 

 

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje 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. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj tiskanih svezaka na 

hrvatskom jeziku 

Promicanje hrvatske 

kulture, znanosti i 

umjetnosti u Europi 

Broj 4 HAZU 1 0 0 

Broj tiskanih svezaka na 

engleskom jeziku 

Promicanje hrvatske 

kulture, znanosti i 

umjetnosti u Europi 

Broj 3 HAZU 1 1  

Broj tiskanih svezaka na 

francuskom jeziku 

Promicanje hrvatske 

kulture, znanosti i 

umjetnosti u Europi 

Broj 3 HAZU 0 1 1 

 



 

 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

T586037 00 133 912 560 659 687,2 

 

Sredstva planirana unutar te aktivnosti predviđena su za pokriće dijela troškova putovanja akademijinih predstavnika 

(troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica) koji sudjeluju  u radu međunarodnih znanstvenih institucija kojih je 

Hrvatska akademija član i gdje redoviti članovi Akademije obnašaju određene dužnosti. 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

T586057 62.321 6.503 4.000 00 00 61,5 

 

Projekt očuvanja populacije čigri u porječju Save i Drave Zavod za ornitologiju završio je.   

Po realizaciji  svih projektnih aktivnosti ostala su neutrošena sredstva koja u 2023. godini Zavod za ornitologiju 

planira utrošiti za pokriće troškova kontrolni terenski istraživanja postignutih rezultata projekta. 

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  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

T586058 19.985 7.963 8.800 8.800 8.800 110,5 

 

Projekt se realizira kroz ugovor o sufinanciraju sklopljen sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 

omjeru 80% sredstava fonda i 20% sredstava ostvarenih obavljanjem poslova na tržištu od strane Zavoda za 

ornitologiju HAZU. Cilj  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 područjima. Projekt koristi postojeći sustav  

nacionalne prstenovačke središnjice, mreže od pedesetak suradnika-prstenovača i krovne organizacije EURING-a.  

Projekt će doprinijeti 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.  

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje u najvećoj mjeri odnose se na pokriće troškova terenskih 

istraživanja i nabavku potrebne opreme za provođenje istih.  

Projektne aktivnosti završavaju do kraja 2026. godine. 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

Broj educiranih 

prstenovača 

Povećanjem broja  

educiranih prstenovača  

doprinjeti će se boljem  

praćenju stanja populacije  

ptica 

Broj 50 HAZU 55 58 60 

 

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 i 

umjetnosti  i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Naziv aktivnosti 
Izvršenje 2021. 

(eur) 
Plan 2022. (eur) Plan 2023. (eur) Plan 2024. (eur) Plan 2025. (eur) 

Indeks 

2023/2022 

T586059 524.120 624.461 13.500 00 00 2,2 

 

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 ART udruga bez granica.  

Projekt  se je realizirao na dubrovačkom 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 društveno-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 je dobivenim sredstvima obnovila svoju zgradu Pojate u Arboretumu Trsteno i opremila 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 izradila je odgovarajući promotivni materijal 

u svrhu buduće prezentacije, a Udruga Art sudjelovala je u organizaciji edukacijskih radionica za posjetitelje i lokalno 

stanovništvo.  

Projekt  je trebao završiti do studenog mjeseca 2021. ali je isti zbog  okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 i 

nemogućnosti izvršavanja određenih projektnih aktivnosti zbog posljedica "lock down"  produljen  do kolovoza 2022. 

godine, međutim obzirom da partner na projektu JU Lokrum nije uspio realizirati sve svoje aktivnosti do kraja, a to 

se posebno odnosi na izgradnju broda, projekt je produžen do mjeseca srpnja 2023. godine ali bez prihvatljivosti 

troškova.  

Planirana sredstva u okviru te aktivnosti za 2023. godinu odnose se na plaćanje troškova izrade revizijskog izviješća 

koje izrađuje nezavisna revizorska tvrtka po završetku projekta. 



 

 

Pokazatelji rezultata 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 

Izvor 

podataka 

Ciljana 

vrijednost 

(2023.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2024.) 

Ciljana 

vrijednost 

(2025.) 

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   

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   

 


