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  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o radu Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u 2014. godini - sažetak, daje sljedeće 
 
 

M I Š L J E N J E 
 
 
  Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o 
radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini - sažetak, koje je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora podnijela Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, aktom od 10. travnja 
2015. godine, uz sljedeće napomene: 
 

Uvidom u poglavlje 17. "Glavno financijsko izvješće za godinu 2014. i završni 
račun Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti", utvrđeno je da su podaci iskazani u Izvješću 
različiti od podataka iskazanih u financijskom izvještaju, odnosno Izvještaju o prihodima i 
rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine (u 
daljnjem tekstu: obrazac PR-RAS). Naime u Izvješću o radu navedeno je da su ukupni prihodi 
ostvareni u iznosu od 67.339.973,82 kuna, dok su u financijskim izvještajima, obrascu PR-
RAS ukupni prihodi iskazani u iznosu od 65.150.150,00 kuna. Također, u Izvješću o radu 
iskazano je da su ukupni izdaci ostvareni u iznosu od 70.459.611,97 kuna, međutim, ovdje 
nije riječ o izdacima, već rashodima, te su kao takvi i iskazani u obrascu PR-RAS.   

 
Također, u Izvješću o radu bilo je potrebno istaknuti iznos prenesenog viška iz 

2013. u 2014. godinu i prenesenog viška iz 2014. u 2015. godinu.  
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Nadalje, Vlada Republike Hrvatske smatra da je ovom značajnom dijelu 

Izvješća posvećeno vrlo malo pažnje. Naime, rashodi su vrlo šturo obrazloženi i usmjereni su 
ponajprije na izvore financiranja, a ne na ekonomske kategorije ili programsku klasifikaciju 
(rashode po aktivnostima i projektima koji su provođeni u 2014. godini).   

 
Zaključno,Vlada Republike Hrvatske napominje da je prilikom izvješćivanja o 

radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u narednim godinama, potrebno voditi računa 
o tome da su financijski podaci usklađeni s podacima iz sustava Državne riznice.  
 
 
  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. sc. Vedrana 
Mornara, ministra znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Roka Andričevića, zamjenika 
ministra znanosti, obrazovanja i sporta, te prof. dr. sc. Ivana Pejića, pomoćnika ministra 
znanosti, obrazovanja i sporta. 
 
 
 

         PREDSJEDNIK 
 
 

         Zoran Milanović 
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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 214. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upućujem, radi davanja mišljenja, Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u 2014. godini - sažetak, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno 
odredbi članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", 
broj 34/91, 43/96, 150/02 i 65/09) dostavila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, aktom 
od 10. tarvnja 2015. godine. 
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JSMZI^i. 

Poštovani gospodine Predsjedniče, 

U prilogu Vam dostavljamo Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 

118 sa cjelovitim izvješćem o radu Hrvatske akademije u 2014. godini, sažetak navedenog 

izvješća, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu, Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 

proračunsku godinu 2014., te CD sa prethodno navedenim dokumentima. 

Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini prihvaćeno je 

na redovitom zasjedanju Skupštine Hrvatske akademije održanom 26. ožujka 2015. godine. 

Ljetopis Hrvatske akademije za godinu 2014. dostavljen je u dovoljnom broju 

primjeraka za sve zastupnike Hrvatskoga sabora. 

S izrazima poštovanja, 

'k Zvonko Kusić 

Prilog: CD 

Zrinski trg 11, 10000 Zagreb, Hrvatska - www.hazu.hr - Tel.: (01) 489 51 11 - Telefaks: (01) 481 99 79 

http://www.hazu.hr


IZVJEŠĆE O RADU 
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

U 2014. GODINI 

(Sažetak uz 118. knjigu Ljetopisa) 

Dana 26. ožujka 2015. održano je redovito zasjedanje Skupštine Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti na kojem je podneseno i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini. 

U tradiciji je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti podastiranje rezultata vlastita 
znanstvenoga i umjetničkoga rada Hrvatskom saboru i svekolikoj javnosti s obzirom na činjenicu 
da su joj glavni zadatci, utvrđeni člankom 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, 
sljedeći: „Akademija 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 svijetu; objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva te 
daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od 
osobite važnosti za Republiku Hrvatsku." 

Ističemo da je i u 2014. godini naša Akademija promicala najviše vrijednosti nacije, što 
nadilazi svaku dnevnu ideologiju i pristranost. 

U ovom izvješću ukratko izlažemo rezultate rada i djelovanja članova Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti tijekom 2014. godine, odnosno razdoblja u kojem je 
Akademija bila uspješna na svim područjima: u znanstvenome i umjetničkome radu, u radu 
svojih razreda, zavoda i znanstvenoistraživačkih jedinica, centara te znanstvenih vijeća, 
muzejsko-galerijskih jedinica, kabineta, jedinica u sastavu Stručnih službi, odbora i drugih tijela 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zatim na zasjedanjima unutar Akademije, u radu 
Uprave, Predsjedništva te njegovih odbora kao i u nakladničkoj djelatnosti naše Akademije. 

O dijelu aktivnosti tijekom 2014. godine istaknut ćemo samo nekoliko podataka koje 
uvijek navodimo u godišnjem izvješću, a koji su iscrpno prikazani u 118. knjizi Ljetopisa, koja 
vam je dostavljena. 

Tijekom 2014. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održano je 350 događanja, i 
to: 
- 108 znanstvenih skupova, savjetovanja i okruglih stolova; 
- 63 znanstvena i stručna predavanja; 
- 56 predstavljanja knjiga, prezentacija programa, konferencija za novinare i projekcija filmova 
- 11 zasjedanja Akademijine Skupštine te pojedinih njezinih vijeća i odbora; 
- 1 7 svečanih sjednica, dodjela nagrada i koncerata; 
- 64 izložbe u Akademijinim muzejsko-galerijskim jedinicama. 

Ugošćeno je 29 stranih delegacija te su održana i 2 komemorativna sastanka u čast 
naših poštovanih preminulih članova. 
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1). OSNOVNI PODATCI O ČLANSTVU AKADEMIJE 
Na dan 31. prosinca 2014. Hrvatska je akademija znanosti i umjetnosti imala 146 

redovitih članova, 133 dopisna člana te 88 članova suradnika, tj. Akademija je navedenoga 
dana imala ukupno 367 članova. 

Žao nam je stoje tijekom 2014. godine preminulo 14 naših poštovanih članova, i to: 7 
redovitih članova, 1 član suradnik i 6 dopisnih članova. 

2) AKADEMIJINA ZASJEDANJA 
Tijekom 2014. godine Akademija je održala 2 redovita i 2 izborna skupštinska 

zasjedanja te 17 svečanih sjednica. 

2.1. Na redovitome zasjedanju Akademijine Skupštine, održanome 3. travnja 2014., 
jednoglasno su prihvaćena podnesena izvješća o cjelokupnom radu Akademije u 2013. godini i 
o završnom računu za 2013. godinu te prijedlog financijskog plana za 2014. godinu, stoje 
prikazano u 117. knjizi Ljetopisa. 

2.2. Svečana sjednica u povodu Dana Akademije održana je dana 29. travnja 2014. i 
na njoj su dodijeljene Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša 
znanstvena i umjetnička dostignuća (u 2013. godini). 

- Za područje društvenih znanosti nagrađuje dobila: 
prof. dr. se. Jasna Omejec za knjigu: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava, Strasbourški Acquis, Novi informator, 
Zagreb, 2013.; 
- Za područje prirodnih znanosti i matematike dodijeljene su dvije nagrade: 
prof. dr. se. Amiru Hamziću za značajna znanstvena otkrića u istraživanju fizičkih 

svojstava oksidnih heterostruktura i spinskoga Hallova efekta u slitinama koja ukazuju na 
buduća istraživanja u spintronici s izrazitim potencijalnim primjenama; 
mr. se. Vladimiru Zebecu (u miru), za monografiju: Zbirka Trepča /Stari Trg, Hrvatski 

prirodoslovni muzej u Zagrebu i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, Zagreb, 2012.; 
- Za područje medicinskih znanosti nagrađuje dobio: 
prof. dr. se. Zdravko Petanjek za značajna znanstvena otkrića o odgođenoj maturaciji 

dendrita asocijativnih neurona tijekom ranog djetinjstva u čovjeka; 
- Za područje filoloških znanosti nagrađuje dobila: 
prof. dr. se. Marija Turk za knjigu: Jezično kalkiranje u teoriji i praksi. Prilog 
lingvistici jezičnih dodira, Hrvatska sveučilišna naklada - Filozofski fakultet u Rijeci, 
Zagreb - Rijeka, 2013.; 
- Za područje književnosti nagrađuje dobio: 
prof. dr. se. Stipe Botica za knjigu: Povijest hrvatske usmene književnosti, Školska 
knjiga, Zagreb, 2013.; 
- Za područje likovnih umjetnosti nagradu su dobili: 
arhitekti Vinko Penezić i Krešimir Rogina kao zajedničku nagradu za Kuću japansko-

hrvatskog prijateljstva kao jedinstven primjer realizacije hrvatske arhitekture u 
inozemnom kontekstu (Tokamachi, Japan); 
- Za područje glazbene umjetnosti nagrađuje dobio: 
red. prof, (u miru) i skladatelj Zoran Juranić, član suradnik Hrvatske akademije, za 

operu: Posljednji ljetni cvijet; 
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- Za područje tehničkih znanosti nagrađuje dobio: 
prof. dr. se. Davor Romić, za biotehnološka postignuća u području melioracije i 

gospodarenja vodom. 

2.3. Na izbornome zasjedanju Skupštine Hrvatske akademije, održanome 15. svibnja 
2014., izabrani su novi redoviti i dopisni članovi te članovi suradnici. 
Za redovite članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su: 

1. Mladen Zinić, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti; 
2. Ferdo Bašić, Razred za prirodne znanosti; 
3. Slobodan Vukičević, Razred za medicinske znanosti; 
4. Vjekoslav Jerolimov, Razred za medicinske znanosti; 
5. Mladen Machiedo, Razred za književnost; 
6. Jakša Fiamengo, Razred za književnost; 
7. Dubravka Oraić-Tolić, Razred za književnost; 
8. Josip Užarević, Razred za književnost; 
9. Zlatan Vrkljan, Razred za likovne umjetnosti; 
10. Mladen Obad Sćitaroci, Razred za likovne umjetnosti; 
11. Zoran Juranić, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju. 

Za dopisne članove izabrani su: 
1. Robert Badinter, Razred za društvene znanosti; 
2. Andro Mikelić, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti; 
3. Igor Štagljar, Razred za prirodne znanosti; 
4. Antun Tucak, Razred za medicinske znanosti; 
5. Johannes Reinhart, Razred za filološke znanosti; 
6. Rainer Griibel, Razred za književnost; 
7. Odd Magnus Faltinsen, Razred za tehničke znanosti. 

Za članove suradnike izabrani su: 
1. Nella Lonza, Razred za društvene znanosti; 
2. Pero Aračić, Razred za društvene znanosti; 
3. Robert Matijašić, Razred za društvene znanosti; 
4. Goran Durn, Razred za prirodne znanosti; 
5. Ivona Marasović, Razred za prirodne znanosti; 
6. Miljenko Kapović, Razred za prirodne znanosti; 
7. Mario Šlaus, Razred za prirodne znanosti; 
8. Dražen Matičić, Razred za medicinske znanosti; 
9. Mateo Zagar, Razred za filološke znanosti; 
10. Mario Brdar, Razred za filološke znanosti; 
11. Dubravka Sesar, Razred za filološke znanosti; 
12. Anđela Frančić, Razred za filološke znanosti; 
13. Darko Gašparović, Razred za književnost; 
14. Miro Gavran, Razred za književnost; 
15. Julijana Matanović, Razred za književnost; 
16. Vjera Katalinić, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju. 

Za članove suradnike ponovno su izabrani: 
1. Josip Lisac, Razred za filološke znanosti; 
2. Tomislav Filetin, Razred za tehničke znanosti. 

Životopisi novih članova Akademije iscrpno su prikazani u 118. knjizi Ljetopisa. 
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2.4. Na izbornome zasjedanju Skupštine Hrvatske akademije, održanome 13. 
studenoga 2014., za sljedeće mandatno razdoblje od 4 godine (1. siječnja 2015. - 31. prosinca 
2018.) izabrani su: 

za predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: akademik Zvonko Kusić, 
za potpredsjednike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: akademici Jakša Barbić i 

Velimir Neidhardt, 
za glavnog tajnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: akademik Pavao Rudan. 

Za članove Predsjedništva Hrvatske akademije izabrani su: 
- akademik Nikola Kallay, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti; 
- akademkinja Milena Žic Fuchs, Razred za filološke znanosti; 
- akademik Krešimir Nemec, Razred za književnost; 
- akademik Nikša Gligo, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju; 
- akademik Mirko Zelić, Razred za tehničke znanosti. 

Na svojem izbornom zasjedanju Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
potvrdila je izbor tajnika Akademijinih razreda, i to: 

- tajnika Razreda za društvene znanosti - akademika Franje Sanjeka; 
- tajnika Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti - akademika Andreja Dujelle; 
- tajnika Razreda za prirodne znanosti - akademika Ivana Gušića; 
- tajnika Razreda za medicinske znanosti - akademika Marka Pećine; 
- tajnika Razreda za filološke znanosti - akademika Augusta Kovačeca; 
- tajnika Razreda za književnost - akademika Pavla Pavličića; 
- tajnika Razreda za likovne umjetnosti - akademika Vladimira Markovića; 
- tajnika Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju - akademika Frane Paraća; 
- tajnika Razreda za tehničke znanosti - akademika Stjepana Jecića. 

2.5. Na redovitome zasjedanju Skupštine Hrvatske akademije, održanome 18. 
prosinca 2014., prikazani su planovi rada za godinu 2015. objavljeni u knjizi Planovi rada i 
jednoglasno su prihvaćeni, kao što je prihvaćen i Prijedlog Financijskog plana Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti u 2015. godini. 

3) RAD PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE 
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održalo je u 2014. godini deset 

sjednica, od toga devet redovitih i jednu izvanrednu. Predsjedništvo je na svim redovitim 
sjednicama primilo na znanje detaljne obavijesti akademika Zvonka Kusića, predsjednika 
Akademije, o aktivnostima provedenim između dviju sjednica. 

Na redovitim sjednicama Predsjedništvo Akademije raspravljalo je o aktualnim pitanjima 
te je donijelo niz zaključaka koji se detaljno navode u Ljetopisu (118). 

Predsjedništvo Akademije, na prijedlog akademika Zvonka Kusića, predsjednika 
Hrvatske akademije, jednoglasno je donijelo odluku o pokretanju Glasnika Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti. Za glavnog urednika izabran je akademik Ivan Gušić, za urednika prof, 
dr. se. Tihomil Maštrović, a za tajnika Uredništva g. Marijan Lipovac. 

Na izvanrednoj sjednici Predsjedništva, održanoj dana 12. rujna 2014., prihvaćena je i 
javno objavljena Izjava Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o hrvatskoj 
etničkoj skupini Bunjevaca sljedećeg sadržaja: 
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Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, jedne od temeljnih institucija 
hrvatskog naroda i svih građana Republike hrvatske, čija je uloga i čuvanje identiteta 
naroda, na sjednici održanoj 12. rujna 2014. donijelo je sljedeću izjavu: 
„Hrvatska etnička skupina Bunjevaca dijeli se u tri ogranka: dalmatinsko-hercegovački, 
primorsko-lički i podunavski. Ne zadirući u pravo pojedinaca da se izjašnjavaju o svojoj 
nacionalnoj pripadnosti, po podrijetlu, povijesti, tradicijskoj kulturi, običajima i jeziku -
zapadnonovoštokavskom i ikavskom - Bunjevci pripadaju hrvatskom nacionalnom 
korpusu." 

4) RAD AKADEMIJINIH ODBORA 
U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti djeluje 8 odbora i povjerenstava, i to: 

Odbor za nagrade, Odbor za Statut, Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i 
znanstvenim institutima, Odbor za međunarodnu suradnju, Odbor za koordinaciju rada 
Akademijinih znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica, Odbor za obnovu i 
razvitak Arboretuma Trsteno, Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa te 
Povjerenstvo za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja. Uz njih, u 
Akademiji djeluju još i Uredništvo edicije Hrvatska i Europa, Odjel za zaštitu i održavanje 
imovine i kulturnih dobara te Odjel za izdavačku djelatnost. 

4.1. Odbor za nagrade 
Odbor za nagrade koordinirao je rad Akademijinih razreda u postupku odabira i 

procjene prijedloga pristiglih na Akademijin natječaj. 

4.2. Odbor za Statut sastaje se prema potrebi, a u 2014. godini nije se sastao. 

4.3. Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima 
Dominantne teme iz djelokruga rada Odbora koje su 2014. godine zaokupljale Hrvatsku 

akademiju znanosti i umjetnosti odnosile su se na preustroj znanstvenog, visokoškolskog, 
srednjoškolskog i osnovnoškolskog sustava Republike Hrvatske. U izradi Strategije 
obrazovanja, znanosti i tehnologije Hrvatskog sabora sudjelovali su akademik Zvonko Kusić, 
akademik Leo Budin i članovi suradnici Akademije prof. dr. se. Tomislav Filetin i prof. dr. 
se. Ignac Lovrek. 

4.4. Odbor za međunarodnu suradnju 
Budući da se tijekom 2015. planira zatvaranje Europske znanstvene zaklade (ESF), pa u 

posljednje dvije godine više ne djeluju stalni odbori već Odbori za reviziju znanstvene 
djelatnosti (Science Review Groups), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u tim 
strukturama više nema svoje predstavnike osim akademkinje Milene Zic Fuchs, koja djeluje 
kao predsjedateljica Odbora za reviziju znanstvene djelatnosti za humanističke znanosti 
Europske znanstvene zaklade (ESF Science Review Group for the Humanities). Osim navedene 
funkcije, na kojoj će ostati do kraja 2015., akademkinja Zic Fuchs nastavila je s radom u 
Radnoj skupini za društvene i humanističke znanosti ALLEA-e te kao članica Savjetodavnog 
odbora NET4SOCIETY (Transational Cooperation among National Contact Points for 
Socioeconomic Sciences and Humanities). U 2014. godini akademkinja Zic Fuchs djelovala je 
i kao članica Radne skupine Znanstvenog savjetodavnog tijela Fakulteta humanističkih i 
društvenih znanosti Sveučilišta u Helsinkiju te Radne skupine HERCULES (Higher Education 
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Research and Culture in European Society) Academije Europeae. U 2014. godini imenovana je 
predsjedateljicom Europskog istraživačkog vijeća {European Research Council - ERC) i 
članicom tijela Advanced Grant Panel SH4 The Human Mind and its Complexity. 

U okviru aktivnosti Europske znanstvene zaklade akademkinja Milena Zic Fuchs 
predsjedala je Odborom za reviziju znanstvene zaklade i sudjelovala na sastanku u Strasbourgu 
14. - 17. listopada 2014. U-okviru rada u navedenom Odboru bila je angažirana na procjeni rada 
portugalskih instituta iz humanističkih znanosti. U svojstvu predsjedateljice toga odbora 
sudjelovala je i na sastanku Upravnog odbora Europske znanstvene zaklade, koji je održan u 
Parizu 24. i 25. rujna 2014. 

Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije, sudjelovao je kao član 
Upravnog odbora Europske znanstvene zaklade na sastanku Upravnog odbora u Parizu 24. i 25. 
rujna 2014. Na godišnjem zasjedanju Skupštine Europske znanstvene zaklade, 27. i 28. 
studenoga 2014. u Strasbourgu, sudjelovao je akademik Božidar Liščić. 

Akademik Pavao Rudan, član Odbora za financije i reviziju Europske znanstvene 
zaklade (ESF), sudjelovao je na sastanku Odbora koji je održan u Bernu 20. ožujka 2014. 

Na sastancima programa HERA sudjelovale su akademkinja Milena Zic Fuchs, 
članica Upravnog odbora, i mr. se. Jelena Đukić, članica Upravljačkog tima (Management 
Team), i to 17. siječnja 2014. u Pragu te 5. lipnja 2014. u Krakovu. Gospođa Jelena Đukić 
sudjelovala je i na izvanrednom sastanku Upravljačkog tima koji je održan u Den Haagu 12. 
prosinca 2014. 

U okviru priprema za novi natječaj posebno je bila intenzivna suradnja s Nizozemskom 
zakladom za znanost {The Netherlands Organisation for Scientific Research - NWO) i Irskim 
istraživačkim vijećem {Irish Research Council-IRC). 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sudjelovala je u radu ALLEA-e, i to Radne 
skupine za društvene i humanističke znanosti (Working Group Social Sciences and 
Humanities) koja se aktivno zalaže za veću vidljivost humanističkih znanosti u Europskom 
istraživačkom prostoru. 

Tijekom 2014. intenzivirala se suradnja s EMAN-om (Euro-Mediterranean Academic 
Network) s obzirom na to daje akademik Pavao Rudan postao potpredsjednik EMAN-a. U 
suradnji s Akademijom znanosti Instituta Francuske i Međuakademijskom grupom za 
razvoj (GID) radio je na organizaciji međunarodnog foruma Parmenides VII Forum: 
Technologies etpatrimoines: valorisation despatrimoinespour le developpement te je 
sudjelovao na sastanku u Akademiji znanosti Instituta Francuske 16. listopada 2014. u Parizu. 

U suradnji s Međunarodnom unijom akademija {International Union of Academies -
IUA) kao predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti djelovao je akademik Nenad 
Cambi. 

Inter-Academy Panel (IAP) i Third World Academies of Science (TWAS) nositelji su 
inicijative kojoj se priključila i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i tijekom 2014. aktivno 
se založila za primjenu dokumenta IAP-a: Pekinšku deklaraciju o obrazovanju u prirodnim 
znanostima i znanstvenoj pismenosti (Beijing Declaration on Science Education and Science 
Literacy). 

Akademik Ivo Šlaus imenovan je predstavnikom Hrvatske akademije u Znanstvenom 
savjetodavnom vijeću europskih akademija {European Academies Science Advisory Council-

EASAC) te je sudjelovao na sastancima EASAC-a u Rigi 22. i 23. svibnja 2014., kada je 
Hrvatska akademija i formalno primljena u članstvo. Akademik Šlaus sudjelovao je i na 
sastanku EASAC-a u Ženevi 20. i 21. studenoga 2014. 
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Od ostalih oblika međunarodne suradnje potrebno je istaknuti bilateralnu suradnju s 27 
akademija (od čega 3 u NR Kini, a 2 u Ujedinjenoj Kraljevini): Albanskom akademijom 
znanosti, Austrijskom akademijom znanosti, Kraljevskom flamanskom akademijom znanosti i 
umjetnosti (Kraljevina Belgija), Akademijom znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 
Bugarskom akademijom znanosti, Akademijom znanosti Češke Republike, Francuskom 
akademijom znanosti, Nacionalnom akademijom Lincei (Talijanska Republika), Akademijom 
znanosti Islamske Republike Irana, Kineskom akademijom društvenih znanosti (Narodna 
Republika Kina), Nacionalnom akademijom znanosti Republike Koreje, Akademijom znanosti i 
umjetnosti Kosova, Mađarskom akademijom znanosti, Makedonskom akademijom znanosti i 
umjetnosti, Berlinsko-brandenburškom akademijom (Savezna Republika Njemačka), Poljskom 
akademijom znanosti, Rumunjskom akademijom znanosti, Ruskom akademijom znanosti (Ruska 
Federacija), Slovačkom akademijom znanosti, Slovenskom akademijom znanosti i umjetnosti, 
Kraljevskom akademijom znanosti, povijesti i starina (Kraljevina Švedska), Ukrajinskom 
nacionalnom akademijom znanosti te Kraljevskim društvom u Londonu i Britanskom 
akademijom (Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske). 

I tijekom 2014., kao i u 2013. godini, zbog smanjenih sredstava za međunarodnu 
suradnju, uvedena je jedinstvena kvota razmjene u trajanju 7 tjedana. Razmjena u okviru 
međuakademijske bilateralne suradnje Hrvatske akademije prije navedenih akademija ostvarena 
je studijskim boravcima stranih znanstvenika u Hrvatskoj (7), hrvatskih znanstvenika u 
inozemstvu (7) te sudjelovanjem predstavnika naše Akademije na međunarodnim 
konferencijama, simpozijima i sastancima (14). 

Stipendija iz Fonda Zlatko i Joyce Baloković - za koju Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti predlaže kandidate i koja se godinama dodjeljuje hrvatskim građanima za 
poslijediplomski studij na Sveučilištu Harvard, SAD - dodijeljena je za akademsku godinu 
2014./2015. dr. se. Maji Šoštarić, koja pohađa poslijediplomski studij Master in Public 
Administration (MP A) na učilištu Harvard Kennedy School. 

U okviru programa NEWFELPRO stipendiju je dobio dr. se. Mirko Sardelić iz 
Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije. 
Dr. se. M. Sardelić u okviru navedene stipendije boravit će na Sveučilištu Zapadne Australije u 
razdoblju 1. veljače 2015. - 3 1 . siječnja 2016. i raditi na projektu The role of emotions in 
contacts between Eurasian cultures. Representation of the Oriental Other in Medieval and 
Early modern Central Europe (Emotions Otherness). 

4.5. Odbor za koordinaciju rada Akademijinih znanstvenoistraživačkih i 
muzejsko-galerijskih jedinica 

Odbor djeluje kao pomoćno tijelo Uprave Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i 
djeluje u ovom sastavu: akademik Vlatko Silobrčić, predsjednik, te članovi Odbora akademik 
Stjepan Damjanović, akademik Nikola Kallay, akademik Nikša Stančić i akademik Mirko 
Zelić. 

4.6. Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno 
Izvršni odbor, pod vodstvom predsjednika akademika Vladimira Markovića, nastavio 

je rad na realizaciji prethodne godine prihvaćenog programa obnove Arboretuma i njegova 
povijesnog dijela sa zgradama ljetnikovca Gučetić, a sredstvima koja su odobrili Ministarstvo 
kulture i Ministarstvo turizma Republike Hrvatske izrađeni su konzervatorski elaborati, idejna 
rješenja i glavni projekti za obnovu Mlinice i Gospodarske građevine. Spomenutu 
dokumentaciju izradio je Hrvatski restauratorski zavod. 
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4.7. Uredništvo edicije Hrvatska i Europa 
Edicija Hrvatska i Europa kapitalno je djelo Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti. To je petoknjižje hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske. U radu na 
ediciji sudjeluju gotovo svi članovi Akademije, no izniman je doprinos i u 2014. bio urednika 
akademika Mislava Ježića i urednika svezaka I. - III. akademika Ivana Supicića. IV. svezak 
edicije Hrvatska i Europa na francuskome, nakon stoje svezak bio preveden i nakon stoje 
prošao dvostruku lekturu, uređenje i veći je dio poslan francuskomu sunakladniku Presses 
universitaires deRennes (PUR) na slaganje. Englesko izdanje IV. sveska ušlo je u urednički 
postupak nakon što je dovršeno uređivanje III. sveska, koji je posve pripremljen za tisak u 
Školskoj knjizi. Sklopljen je ugovor s akademikom Stanislavom Tuksarom, urednikom IV. 
sveska na engleskome, koji je preuzeo tekst nakon prijevoda i lekture na engleskom jeziku. Rad 
na V. svesku edicije Hrvatska iEuropa-XX. stoljeće (od 1918.) nastavljen je i u 2014. 
Skupljeni su svi prilozi, autori su ih još jednom ažurirali, urednička se obrada dovršava, a još se 
vode pregovori o likovnome uređenju sveska. 

4.8. Odjel za zaštitu i održavanje imovine i kulturnih dobara 
U prošloj godini obavljeni su samo niže navedeni hitni i nužni veći zahvati: 

1. Sanirano je u nevremenu oštećeno krovište istočne zgrade kompleksa Gliptoteke u 
Medvedgradskoj 2 u Zagrebu; 

2. Popravljen je parket u maloj sjedničkoj dvorani u Akademijinoj palači na Trgu Nikole 
Šubića Zrinskog; 

3. Zamijenjen je dotrajali CNUS upravljački sustav s uređajem i novim programom za 
kontrolu i održavanje sustava grijanja, hlađenja, vlage i ventilacije u Akademijinoj 
Knjižnici na Strossmayerovu trgu 14; 

4. Sanirano je krovište crkvice sv. Jerolima u Arboretumu Trsteno; 
5. Obavljena je razgradnja srušene kamene ograde u Arboretumu Trsteno prema 

smjernicama i uvjetima Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. 
U 2014. godini s naslova spomenutih aktivnosti, za projekte, sanaciju i ukupno tekuće 

održavanje na svim Akademijinim objektima utrošeno je ukupno 811.532,89 kuna, stoje 25% 
manje nego u prethodnoj, 2013. godini. 

4.9. Nakladnička djelatnost 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti od osnutka do kraja 2014. godine objavila je 

ukupno 6.040 svezaka raznih publikacija. U 2014. godini Akademija je objavila 118 svezaka 
raznih publikacija, i to: 26 knjiga, 22 zbornika radova (1 zbornik objavljenje kao digitalno 
izdanje na CD-ROM-u), 41 svezak časopisa, 17 kataloga izložbi, 3 knjige sažetaka, 1 svezak 
rječnika, 5 partitura i 3 spomenice preminulim akademicima. Ukupna naklada svih 
Akademijinih izdanja objavljenih u 2014. iznosi 49.390 svezaka, a prosječna je naklada 418 
primjeraka po naslovu. Navedene publikacije ukupno imaju 25.018 stranica znanstvenih 
tekstova iz svih grana znanosti i umjetnosti - prosječno 212 stranica po naslovu. Osim 
publikacija, Akademija tiska i razni tzv. sitni tisak, kao što su pozivnice za razna događanja, 
plakati, diplome, deplijani za izložbe i dr. 

Pod pokroviteljstvom Akademije u 2014. godini objavljeno je 12 publikacija, od čega 
je 5 izdanja objavljeno na CD-ROM-u, a potporom Zaklade Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti objavljene su 64 publikacije. 
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Sva izdanja bila su izložena u atriju Akademijine palače i mogla su se razgledati u 
razdoblju 20. siječnja - 20. veljače 2015. Tiskan je i katalog izložbe u kojem su popisana sva 
izdanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

5) ZNANSTVENI PROJEKTI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
Svih 29 znanstvenoistraživačkih projekata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (a čiji su 
voditelji bili redoviti članovi Hrvatske akademije) završilo je, a dodijeljena sredstva potrošena su 
u skladu s planom do 19. prosinca 2014. 

Ističemo da su u okviru sustava projekata Hrvatske zaklade za znanost (čiji je 
predsjednik Upravnog odbora akademik Dario Vretenar) akademici i doktori znanosti 
zaposleni u Hrvatskoj akademiji prijavili 12 projekata, od kojih su 4 projekta prihvaćena za 
financiranje na temelju natječaja Istraživački projekti otvorenog 24. lipnja - 14. rujna 2014. s 
početkom financiranja 2015. godine. Potpisan je i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama 
radi provedbe plana razvoja karijere doktoranda između HRZZ-a, prof. dr. se. Vjere Katalinić 
i Hrvatske akademije za rad na njezinu projektu Music migrations in the early modern age: the 
meeting of the European East, West and South, koji se financira iz programa HERA (Humanities 
in the European Research Area). 

6) ODBOR ZA ZAŠTITU DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA 
U 2014. članovi Odbora i nositelji područja iz prirodnih i kulturnih dobara vrlo su aktivno 

sudjelovali u radu Odbora te je tijekom godine za svaku ediciju pripremljeno dvadesetak radova 
koji su u završnoj fazi. Članovi Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa Hrvatske 
akademije jesu: akademik Velimir Neidhardt, predsjednik Odbora, akademik Mirko Zelić, 
potpredsjednik Odbora, akademik Mislav Ježić, akademik Gordan Družić, akademik Mladen 
Ju račić, akademik Leo Klasinc i prof. dr. se. Bozo Skoko. 

7) POVJERENSTVO ZA DEFINIRANJE I PROMICANJE ZNANOSTI OD 
NACIONALNOG ZNAČAJA 

Održanje inicijalni sastanak Povjerenstva za definiranje i promicanje znanosti od 
nacionalnog značaja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te je izrađeno Mišljenje o 
položaju i financiranju znanstvenih domena od posebnog nacionalnog značaja. Predsjednik 
Povjerenstva za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja jest akademik Stjepan 
Gamulin. 

8) RAD AKADEMIJINIH RAZREDA I DRUGIH JEDINICA 
Djelatnost Akademije tijekom 2014. odvijala se u 9 razreda, 24 znanstvenoistraživačke 

jedinice (11 u Zagrebu na 16 lokacija i 13 izvan njega: u Bjelovaru, Križevcima, Osijeku, 
Požegi, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima, Vukovaru i Zadru te dvije u Dubrovniku i dvije u Rijeci 
uz područnu jedinicu u Puli) i 6 muzejsko-galerijskih jedinica, 18 znanstvenih vijeća, 22 
odbora, zatim kroz Knjižnicu i Arhiv Akademije te Arboretum Trsteno. U 2014. godini 
osnovan je i Hrvatski muzej medicine i farmacije. U Ljetopisu se nalaze podatci o sastavu 
razreda, o njihovoj cjelokupnoj djelatnosti, o svim pristiglim i prihvaženim rukopisima, o radu 
svih zavoda i odbora u sastavu razreda, o predavanjima i skupovima u organizaciji razreda ili 
Akademije te o aktivnostima svakog člana u okviru Akademije ili izvan nje. Iz tih se podataka 
jasno vidi da su članovi Akademije marljivo radili na svojim zadatcima, stoga nisu izostali ni 
rezultati. U Ljetopisu se može pročitati da su članovi Akademije objavili više stotina znanstvenih 
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i stručnih članaka i rasprava, odnosno da su predstavili brojna umjetnička djela. Mnoge ustanove 
i udruge dodijelile su nagrade i visoka priznanja nekim članovima Hrvatske akademije za 
njihov znanstveni, odnosno umjetnički rad. 

9) NAGRADE 
Članovi Hrvatske akademije u 2014. godini primili su niz vrijednih nagrada i priznanja, 

stoje u 118. knjizi Ljetopisa iscrpno navedeno uz ime pojedinog člana Akademije. 
Prof. dr. se. Ivan Golub, istaknuti svećenik, književnik i znanstvenik, dopisni član 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, primio je Županijsku nagradu za životno djelo 
Koprivničko-križevačke županije. 

Akademik Mirko Tomasović dobitnik je Godišnje nagrade Iso Velikanović za najbolji 
književni prijevod u 2013. godini. 

Akademik Luko Paljetak primio je Zlatnu plaketu Miljenka Smoje, koju mu je za 
doprinos Dalmaciji dodijelila udruga Timbar Dalmacije. 

Akademiku Velimiru Neidhardtu dodijeljena je Medalja s poveljom o imenovanju za 
Paul Harris Fellow Rotary Foundation. 

Akademik Vladimir Paar izabran je za počasnog građanina grada Daruvara. 
Akademik Pavle Dešpalj imenovanje počasnim dirigentom Dubrovačkog simfonijskog 

orkestra. 
Akademik Ivan Aralica nagrađen je Šimićevom nagradom tijekom održavanja 51. 

Šimićevih susreta u Drinovcima u Bosni i Hercegovini. 
Na 49. natječaju Večernjeg lista za kratku priču sve tri nagrade dobili su istaknuti hrvatski 

književnici koji su redoviti članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prvu nagradu dobio 
je akademik Pavao Pavličić, drugu akademik Luko Paljetak, a treću akademik Ivan Aralica. 

Profesor emeritus dr. se. Mirjan Damaska, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, umirovljeni profesor prava Sveučilišta Yale, primio je Nagradu Zaklade Jadranko 
Crnić za životno djelo. 

Akademik Boris Senker primio je Demetrovu nagradu za životno djelo Hrvatskoga 
društva kazališnih kritičara i teatrologa za 2014. 

v 

Akademkinja Milena Zic Fuchs imenovana je predsjedateljicom Europskog 
istraživačkog vijeća {European Research Council - ERC) i članicom tijela ERC Advanced Grant 
Panel SH4 The human mind and its complexity. 

Akademik Nikša Gligo izabran je za člana Academije Europeae. 
Akademik Slobodan Vukičević izabran za predsjedatelja Panela za biomedicinu u okviru 

ERC-a. 
Akademik Tonko Maroević primio je 18. lipnja 2014. Nagradu Vladimir Nazor za 

životno djelo za književnost. 
Akademkinja Vera Horvat-Pintarić na svečanom koncertu i prijmu u povodu Dana 

državnosti primila je od predsjednika Republike Hrvatske odlikovanje Red Danice hrvatske s 
likom Rudera Boškovića. 

Akademik Josip Pečarić počašćen je održanim znanstvenim skupom u Trogiru u povodu 
njegovih objavljenih 1.000 znanstvenih radova iz područja matematike. 

Akademik Daniel Rukavina izabran je za člana Europske akademije znanosti i 
umjetnosti (European Academy of Sciences and Arts). 

Akademik Nenad Cambi dobio je Nagradu za životno djelo Vicko Andrić, koju 
Ministarstvo kulture dodjeljuje za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u 
Hrvatskoj. 
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Akademkinje Dunja Fališevac i Vlasta Piližota te akademici Nikola Kallay i Ivan 
Cifrić dobitnici su Državnih nagrada za znanost. 

Akademik Stjepan Damjanović izabran je za predsjednika Matice hrvatske. 
Akademik Slavko Matić i Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima dobitnici su 

Zlatne plakete Grb Grada Vinkovaca za godinu 2014. 
Akademik Josip Vaništa primio je francusko odličje Viteza reda umjetnosti i 

književnosti. 
Akademik Mladen Machiedo dobitnik je dviju talijanskih nagrada za esej i prevođenje: 

Premio lerici tea i Premio per la cultura Mediteranea. 
Profesoru Milku Kelemenu, dopisnome članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 

dodijeljen je Počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu. 
Akademik Nenad Cambi dobitnik je Nagrade za životno djelo Vicko Andrić Ministarstva 

kulture Republike Hrvatske. 
Akademik Pavao Pavličić, književnik, prevoditelj i scenarist, dobitnik je ovogodišnje 

Nagrade Zvane Crnja za knjigu Narodno veselje objavljenu 2013. u izdanju Mozaik knjige. 
Akademik Pavle Dešpalj izabran je za počasnoga šefa dirigenta Zagrebačke 

filharmonije, a 5. prosinca 2014. dodijeljena mu je Plaketa Grada Varaždina za postignute uzorne 
uspjehe u osnivanju i umjetničkoj pomoći radu Varaždinskoga komornog orkestra u svih 20 
sezona. 

Prof. dr. se. Julijana Matanović, članica suradnica Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, primila je Književnu nagradu Ksaver Šandor Gjalski za 2014. koju je osvojila za 
zbirku pripovjedaka I na početku i na kraju bijaše kava (Kolokvij o kavi). 

Akademik Slavko Matić dobitnik Nagrade za životno djelo Vukovarsko-srijemske 
županije u 2014. 

Akademik Marko Pećina izabran je u počasno zvanje uglednog člana (Distinguished 
Member) Svjetskog udruženja ortopeda i traumatologa. 

Akademik Zlatko Bourek dobitnik je Nagrade za životno djelo Hrvatskoga društva 
likovnih umjetnika. 

Akademici Viktor Žmegač i Boris Senker te gospođa Irena Vrkljan, dopisna članica 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dobitnici su Nagrade Kiklop Sajma knjige u Istri. 

10) ZNANSTVENI I DRUGI OBJAVLJENI RADOVI, KNJIGE I PUBLIKACIJE 
Akademijine znanstvenoistraživačke jedinice tijekom 2014. dovršavale su rad na 29 

znanstvenih projekata. Riječ je o tzv. matičnim projektima čija se istraživanja uglavnom 
obavijaju u Akademiji i čiji su glavni istraživači isključivo ili redoviti članovi Akademije ili drugi 
znanstvenici iz Akademijinih zavoda i instituta. S pravom možemo reći da je u završnoj godini 
rada na znanstvenim projektima prema objavljenim podatcima u bazi CROSBI (Hrvatska 
znanstvena bibliografija) rezultat našeg rada tijekom svih godina financiranja impresivan. 

Pregled znanstvenih i drugih radova iz bibliografije CROSBI* na 31 matičnom 
projektu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti tijekom 5 godina (*prema kategorijama baze 
CROSBI): 

UKUPNO: 2.728 vrsta radova u svim kategorijama u sklopu znanstvenih projekata 
tiskane su tijekom 5 godina. 

- autorske knjige (124) 
- uredničke knjige (87) 
- udžbenici i skripta (7) 
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- poglavlja u knjizi (652), zatim su izrađeni 
- izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC referiranim časopisima prihvaćeni za 

objavljivanje (62), potom tiskani 
- ostali radovi u CC referiranim časopisima (3) 
- znanstveni radovi u drugim časopisima (537) 
- objavljena pozvana predavanja na skupovima (72) 
- ostali radovi u drugim časopisima (361) 
- kongresna priopćenja (sažetci) u CC referiranim časopisima (6) 
- kongresna priopćenja (sažetci) u ostalim časopisima (12) 
- radovi u postupku objavljivanja (29) 
- znanstveni radovi u zbornicima sa skupova s međunarodnom recenzijom (140) 
- drugi radovi u zbornicima sa skupova s recenzijom (174) 
- radovi u zbornicima radova sa skupova bez recenzije (18) 
- sažetci u zbornicima radova sa skupova (140) 
- plenarna izlaganja (9) 
- neobjavljena sudjelovanja na skupovima (90) 
- disertacije (28) 
- magistarski radovi (5) 
- diplomski radovi (24) 
- druge vrste radova (148). 

U Akademiji je tijekom 2014. realiziran i niz znanstvenih i umjetničkih zadataka koje su 
pojedini razredi i njihovi odbori, a napose znanstvena vijeća i muzejsko-galerijske jedinice, 
odredili kao cilj svojega znanstvenog i umjetničkog djelovanja u duljem razdoblju. 

11) ZAPOSLENICI 
U Akademijinim znanstvenoistraživačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim 

jedinicama prošle je godine bilo zaposleno 237 djelatnika i 24 znanstvena novaka, odnosno 
ukupno 261 zaposlenik. Po strukturi, od 261 Akademijina zaposlenika: 91 je s akademskim 
stupnjem doktora znanosti te je 7 magistara znanosti: 

- 137 je zaposlenika u znanstvenoistraživačkim jedinicama u znanstvenim, 
suradničkim i/ili stručnim zvanjima, odnosno: 

- 27 znanstvenih savjetnika i 14 viših znanstvenih suradnika, 
- 21 znanstveni suradnik te 11 viših asistenata i asistenata, 
- 10 stručnih savjetnika i viših stručnih suradnika te 28 stručnih suradnika i znanstvenih 

novaka, 
- 45 je zaposlenika u muzejsko-galerijskim, arhivskim i knjižničarskim zvanjima, 

a 79 u Stručnim službama, Arboretumu te na administrativnim i pomoćnim poslovima izvan 
Zagreba. 

12) MUZEJSKE I GALERIJSKE JEDINICE 
U okviru muzejske i galerijske djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

djeluju Gliptoteka, Kabinet grafike, Strossmayerova galerija starih majstora i Hrvatski 
muzej arhitekture. Sve te jedinice Akademije bile su uključene u međunarodnu akciju Noć 
muzeja. 

12.1. Gliptoteka HAZU, uz stalne postave skulptura od antike do 20. st, raspolaže i s 4 
galerijska prostora i Parkom skulptura, u kojima je tijekom 2014. upriličila 21 izložbu, 6 
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predstavljanja knjiga, koncerata, znanstveno-stručnih skupova, predavanja; primljene su 3 
donacije s brojnim skulpturama i medaljama, pohranjeno je 6 djela. Za izložbe u drugim 
muzejskim ustanovama posuđeno je iz fundusa 79 djela. U 2014. kao kulturno dobro pri 
Ministarstvu kulture RH registrirane su i preostale zbirke, a u muzejskom fundusu nalazi se 
11.210 izložaka 550 autora kao i brojni sadreni odljevi. 

12.2. Kabinet grafike HAZU u 2014. inventirao je i unio podatke u programe te obavio 
restauratorske poslove i postavio novu rasvjetu. Objavljena su 3 kataloga, jedan deplijan i 
grafička mapa. Iz donacija su primljena 453 djela. U Studiju Kabineta grafike organizirano je 7 
izložbi te jedna muzejsko-edukativna akcija u povodu Međunarodnog dana muzeja. Obavljena 
je zaštita fundusa. 

12.3. Strossmayerova galerija starih majstora obavljala je redovitu izložbenu djelatnost 
te djelatnost zaštite i opisivanja građe, uključujući i arhivska istraživanja. Muzejski je fundus 
obogaćen 1 donacijom, 1 slikom koja je vraćena s restauracije iz Hrvatskoga restauratorskog 
zavoda, a 4 se slike nalaze na restauraciji.Galerija je sudjelovala na nizu manifestacija: Danu 
četvrti Gornji grad, Međunarodnome danu muzeja, Europskoj noći muzeja, Danima otvorenih 
vrata. Pojedina su djela posuđena za izložbe, a neke su fotografije ustupljene za reprodukciju i 
on-line katalog. Tiskanje deplijan na 4 jezika, 1 knjiga, jedan katalog izložbe Portreti J. J. 
Strossmayera i radna bilježnica Remek-djela europskih majstora u Strossmayerovoj galeriji 
starih majstora. 

12.4. Hrvatski muzej arhitekture u sklopu temeljne djelatnosti obavio je prikupljanje i 
zaštitu gradiva zbirki, uključujući i popisivanje, legendiranje i ulaganje u zaštitne košuljice 450 
fotografija iz negativa ustupljenih iz Škole narodnog zdravlja te je izrađen niz skenova 
izvornog fotografskog i drugog gradiva. Tijekom prošle godine osnovni je fond obogaćen s četiri 
donacije arhitektonskih projekata i likovnih radova, inozemnih stručnih časopisa i digitalnih 
verzija dijapozitiva. Održano je 7 izložbi iz područja arhitekture. U sunakladništvu su tiskane 2 
knjige i deplijan pozivnica. Muzej je, kao i sve muzejske i galerijske jedinice, sudjelovao u 
međunarodnoj akciji Noć muzeja 25. siječnja 2013. i u manifestaciji Dani otvorenih vrata 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 25. i 26. studenoga 2014. 

13) ARHIV I KNJIŽNICA 
U Arhivu Hrvatske akademije nastavljen je proces digitalizacije, sređivanja i obrade 

arhivskih fondova i zbirki, izrada znanstveno-informativnih pomagala i revizija arhivskih 
fondova i zbirki. U fond je preuzeta arhivska građa: 1 pismo Zlatka Balokovića, 3 knjige i 
jedna arhivska mapa te arhivsko gradivo koje se odnosi na akademika Vladimira Preloga 
koje su prikupili njegovi bivši učenici. 

Važno je naglasiti daje u suorganizaciji s Institutom Yunus Emre u razdoblju 12.-31. 
svibnja 2014. u X. dvorani Strossmayerove galerije starih majstora održana izložba Riječ, pismo, 
slika: iz riznice Orijentalne zbirke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te da je tijekom 
2014. provedena digitalizacija svih svezaka cjelokupne Orijentalne zbirke Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti. 

Knjižnica Hrvatske akademije organizirala je niz predstavljanja, radionica i 
manifestacija. Priređeno je devet izložbi. Knjižnica je koordinirala rad Digitalne zbirke HAZU. 
Preko Knjižnice Akademijaje sudjelovala u projektu Europeana Cloud. U 2014. godini 
digitalizirane su 20.564 stranice knjiga, kazališnih cedulja i rukopisa, od toga 11.200 stranica 
velikoga Akademijina Rječnika. Digitalna zbirka sastoji se od ukupno 22.894 objekta (knjiga, 
članaka, umjetničkih slika i skulptura, rukopisa, mikrofilmova i druge građe). 
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Tijekom 2014. izrađeno je sveukupno 9.078 novih kataložnih zapisa, među kojima je u 
906 zapisa; katalogizirano je sveukupno 118 naslova novih Akademijinih izdanja i 64 naslova 
izdanja objavljenih uz potporu Akademijine Zaklade. Objavljeno je još 12 naslova knjiga uz 
Akademijinu potporu (Hrvatska akademija nije nakladnik). U tu je svrhu izrađeno sveukupno 906 
bibliografskih zapisa. Krajem godine sastavljen je Popis izdanja objavljenih u 2014. godini, koji 
se redovito tiska kao prilog u Ljetopisu, a-podaci se preuzimaju i u katalogu izložbe Akademijinih 
izdanja za 2014. godinu. U 2014. godini fond knjiga uvećanje za 535 sv., i to: kupnja 58, dar 
222, zatim 86 naslova Akademijinih izdanja i 48 naslova izdanja uz potporu Akademijine 
Zaklade te razmjena 121 sv. 

Popunjavanje fonda serijskih publikacija odvijalo se u sljedećim okvirima: sveukupno 
su pristigla 304 naslova časopisa i serijskih publikacija, odnosno 1.184 sv., i to: kupljeno 11 
naslova časopisa (isključivo domaćih), razmjenom 252 pristigla naslova časopisa, uglavnom 
stranih, darovan 41 naslov, 21 naslov knjiga serijskih publikacija (41 sv.) te 1 naslov novina (22 
broja). Pretplata na baze podataka nije se obnovila, pa toga neće biti ni u 2015. godini. 

Ukupno je u razmjenu poslano 1.260 knjiga na 215 adresa te je darovano oko 400 
Akademijinih izdanja, a dobiven je 121 sv. knjiga i 252 sv. časopisa. 

14) ZNANSTVENA VIJEĆA I DRUGA TIJELA 
U Akademiji postoje i drugi oblici znanstvenoga rada. Tako je tijekom 2014. godine u 

okviru Akademije djelovalo 18 znanstvenih vijeća, i to: Znanstveno vijeće za kristalografiju; 
za daljinska istraživanja; za naftu i plin; za promet; za pomorstvo; za energetiku; za 
poljoprivredu i šumarstvo; za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo; za 
prirodoznanstvena istraživanja Jadrana; za tehnološki razvoj; za mir i ljudska prava; za 
državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava; za turizam; za graditeljstvo, obnovu i razvoj; 
za zaštitu prirode; za antropologijska istraživanja; za istraživačku infrastrukturu Hrvatske 
te za kazalište, film, radio i televiziju. Osim znanstvenih vijeća, djelovala su i 2 odbora, i to: 
Odbor za narodni život i običaje te Odbor za koordinaciju rada Akademijinih 
znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica te Međunarodni komitet za 
istraživanje boksita, aluminijevih hidroksida i aluminija (ICSOBA). Njihova je djelatnost 
detaljno opisana u Ljetopisu (118). 

15) ZAKLADA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
Predsjednik je Upravnog odbora Zaklade akademik Velimir Neidhardt, a članovi su 

Odbora iz Akademije akademici Petar Strčić, Stanko Popović, Andrija Kaštelan, Teodor 
Wikerhauser, Darko Novaković, Ante Stamać, Pavle Dešpalj i Leo Budin. 

Dana 1. rujna 2014. za ravnatelja Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
izabrana je za razdoblje od 4 godine (do 31. kolovoza 2018.) gospođa Marina Stanci. 

Iz fonda Nagrade Dragutin Tadijanović dodijeljena je pjesnička nagrada književniku 
Miroslavu S. Mađeru i dvije studentske stipendije, svaka u iznosu od po 5.000,00 kuna. 
Iz donacije gospodina Štipana Bilića-Prcića dodijeljene su dvije potpore najboljim 
učenicama Imotske gimnazije, svaka u iznosu od po 20.000,00 kuna. 

Na dan 31. prosinca 2014. osnovna imovina Zaklade iznosila je 7.145.000,00 eura 
oročenih sredstava, dok je stanje na žiro-računu bilo 156.388,21 kunu, a na deviznom računu 
240.365,55 eura i 29.048,78 američkih dolara. U 2014. godini Zaklada Hrvatske Akademije 
ukupno je potpomogla 148 projekata. Iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. 
godinu za Zakladu Hrvatske akademije bilo je osigurano 170.000,00 kuna kao dio naknade koju 
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je Vlada Republike Hrvatske obećala Akademiji za oduzete stanove koji su bili u Akademijinu 
vlasništvu. 

16) URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I MEDIJE 
Ured za odnose s javnošću i medije u 2014. godini na održana 193 događanja pozivao je 

ciljanu javnost. Pripremao je pozive, programe, priopćenja i fotografije za urednike i novinare 
različitih medija (tisak, portali, radio, televizija), koji su redovito informirani preko poziva, 
najava i priopćenja te pozivani na događanja u Akademiji. 

17) GLAVNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA GODINU 2014.1 ZAVRŠNI RAČUN* 
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 1. (210.) redovitoj 

sjednici održanoj 28. siječnja 2015. razmotrilo je i prihvatilo rezultate financijskog poslovanja u 
razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. sa sljedećim stanjem: 

UKUPNI PRIHODI ostvareni su u iznosu od 67.339.973,82 kune, odnosno 96,69% u 
odnosu na planirane. 

U strukturi ukupnih prihoda najveći udio otpada na prihode iz državnog proračuna 
(77,99%), u kojem se osiguravanju sredstva za redovito poslovanje Akademije (plaće za 
zaposlene, nagrade redovitim članovima Akademije, sredstva za materijalne i ostale izdatke za 
redovito poslovanje); zatim vlastite prihode Akademije, koji čine 5,45% ukupnih prihoda; 
prihode s naslova potpora od Ministarstava znanosti i Ministarstva kulture, Ministarstva turizma 
te Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, koji čine 5,76%; prihode iz proračuna jedinica 
lokalne samouprave, koje sudjeluju s 3,00%; prihode od donacija pravnih i fizičkih osoba 
(1,30%); te prihode od pomoći iz fondova EU, koji se odnose na projekte što se provode u 
Akademiji, a financiraju se sredstvima europskih fondova te sudjeluju u ukupnim prihodima s 
2,41%. Preko Hrvatske zaklade za znanost odobreno je financiranje tri projekta te prihodi s tog 
naslova čine 0,66% ukupnih prihoda, od kapitalnih donacija pravnih osoba iz inozemstva 
ostvareni su prihodi koji čine 0,17% ukupnih prihoda. Tako ostvarenim ukupnim tekućim 
prihodima pridružuje se i preneseni višak neutrošenih prihoda iz prethodne godine koji čini 
3,25% ukupnih prihoda. 

UKUPNI IZDATCI ostvareni su u iznosu od 70.459.611,97 kuna, odnosno 101,16% u 
odnosu na planirane. Realizacija ukupnih izdataka planirana je i izvršavana kroz aktivnosti 
putem izvora financiranja, i to kako slijedi: ukupno ostvareni izdatci koji su financirani 
sredstvima iz državnog proračuna izvršeni su u 100%-tnom iznosu i čine 74,54% ukupnih 
izdataka; ukupno ostvareni izdatci koji su financirani vlastitim prihodima Akademije izvršeni su s 
102,25% u odnosu na planirane i čine 10,08%) ukupnih izdataka; izdatci financirani iz raznih 
namjenskih izvora financiranja (namjenska sredstva dobivena s naslova potpora od strane 
ministarstava, donacija pravnih i fizičkih osoba i EU fondova kao potpora za nakladničku i 
izložbenu djelatnost, organizaciju skupova i realizaciju određenih projekata) izvršeni su sa 
109,50%) u odnosu na planirane i u strukturi ukupnih izdataka sudjeluju s 9,84%>; izdatci 
financirani sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta izvršeni su s 98,26% u odnosu 
na planirane i čine 3,20%o ukupnih izdataka; izdatci financirani sredstvima jedinica lokalne 
samouprave izvršeni su sa 106,10%) u odnosu na planirane i čine 2,34% ukupnih izdataka. 

Kao rezultat poslovanja u 2014. godini iskazuje se manjak prihoda nad izdatcima u 
iznosu od 3.119.638,15 kuna. Negativan rezultat poslovanja proizlazi iz razloga što su tekući 
prihodi poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju manji od tekućih izdataka. Iskazani manjak 
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u cijelosti je pokriven akumuliranim viškovima prihoda iz prethodnog razdoblja, što znači da 
Akademija na dan 31. prosinca 2014. nema nepodmirenih obveza s naslova redovitog poslovanja 
prema dobavljačima. 
17.1. Završni račun za godinu 2014. 

U Bilanci poslovanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iskazana je ukupna 
vrijednost-imovine (AKTIVA) u iznosu od 323.249.978,37 kuna, a sastoji se od nefinancijske 
imovine (građevinski objekti, oprema, prijevozna sredstva, knjige u knjižnicama) u iznosu od 
296.979.125,15 kuna to. financijske imovine u iznosu od 26.270.853,22 kune (novac u banci, 
dionice, potraživanja od kupaca, potraživanja iz proračuna i ostala potraživanja). 

Istovremeno u PASIVI iskazana je vrijednost obveza i vlastitih izvora u 323.249.978,37 
kuna koja je sastoji od evidentiranih obveza (obveze za zaposlene, za stalne mjesečne nagrade, 
obveze za PDV, obveze prema dobavljačima i obveze za naplaćene prihode budućeg razdoblja) u 
iznosu od 5.918.687,99 kuna i vlastitih izvora (vlastiti izvori vlasništva i akumulirani viškovi 
prihoda iz prethodnih godina) u iznosu od 317.331.290,38 kuna. 

18) ZAKLJUČAK IZVJEŠĆA 
Naša je Akademija još od dana osnivanja pa sve do danas bila jedna od naših temeljnih 

institucija, bila je i jest hram kulture hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske, hram 
znanosti, umjetnosti, retorike i stvaralaštva. Naša je Akademija i prošle, 2014. godine savjesno, 
ozbiljno i odgovorno izvršila zadaću koju joj je namijenio Hrvatski sabor još godine 1861., što 
smo jasno pokazali postignutim rezultatima tijekom 2014. godine: u Akademiji je održano 350 
događanja, i to: 108 znanstvenih skupova, simpozija, škola, savjetovanja i okruglih stolova, 
11 skupštinskih zasjedanja, 17 svečanih sjednica, dodjela nagrada i koncerata, 29 posjeta 
delegacija i događanja iz područja međuinstitucijske i međunarodne suradnje, 63 
predavanja, 56 predstavljanja knjiga, konferencija za novinare, predstavljanja programa i 
prikazivanja filmova, 64 izložbe te 2 komemoracije. 

Tijekom 2014. godine u Akademiji je objavljeno ukupno 118 svezaka raznih 
publikacija, i to: 26 knjiga, 22 zbornika radova, 41 svezak časopisa, 17 kataloga izložbi, 3 
knjige sažetaka, 1 svezak rječnika, 5 partitura i 3 spomenice preminulim akademicima. 
Potporom Zaklade objavljene su 64 publikacije, dok su akademici izvan Akademije objavili 
još 46 knjiga, naši članovi suradnici 9, dopisni članovi 1 knjigu, a zaposlenici Akademije 2, što 
ukupno čini 58 knjiga objavljenih izvan Akademije. Uz te objavljene naslove riječ je o ukupno 
590 događanja, čak nekoliko tijekom jednog dana. S pravom se ponosimo jer smo time našim 
zajedničkim radom i zahvaljujući nastojanjima svih članova Akademije našu instituciju 
otvorili javnosti, svim građanima Republike Hrvatske, što je i prepoznato. Samo je tijekom 
Dana otvorenih vrata Akademiju posjetilo preko 7.000 naših građana. Svojim smo radom 
zastupali najviše kriterije kvalitete i slobode znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva. Poticali 
smo, a i promicali, znanstveni, kulturni i gospodarski napredak oslanjajući se ponajprije na 
priznati stvaralački i moralni autoritet naših članova. Zato je naša Akademija i u 2014. 
godini znala buknuti čistim plamenom intelektualne i moralne savjesti. 

Završavajući ovo izvješće, dopustite mi, gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora, 
da uime Predsjedništva i Uprave Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zahvalim svim 
članovima, posebno razrednim tajnicima, članovima Predsjedništva, voditeljima znanstvenih i 
muzejsko-galerijskih jedinica, predsjednicima znanstvenih vijeća i odbora, svim članovima 
Akademije, svim službenicima i namještenicima u jedinicama i Stručnim službama, svim 
znanstvenicima i znanstvenim novacima na zalaganju i aktivnostima, jer jedino smo svojim 
zajedničkim radom omogućili obavljanje mnogobrojnih i raznovrsnih zadaća koje prikazujem u 

16 



ovom izvješću. Na temelju izloženog te podataka objavljenih u 118. knjizi Ljetopisa predlažem 
Hrvatskom saboru da prihvati: 

- IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 
2014. GODINI i 

■= IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU i ZAVRŠNI RAČUN 
AKADEMIJE ZA 2014. GODINU. 

U Zagrebu, 8. travnja 2015. 

Glavni tajnik 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

ademik Pavao Rudan 
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HRVATSKA AKADEMIJA 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

^ « U M «?-

* O C C C V * 

CROATIAN ACADEMY 
OF SCIENCES AND ARTS 

Broj:10-14/01-50-2015. 

Prilog 1a 

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI 

ZA 2014. GODINU 

Ja, ZVONKO KUSIĆ, predsjednik HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI! UMJETNOSTI 
na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, te 
vlastite procjene, potvrđujem: 

zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, 
učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u 
okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. 

U Zagrebu, 16. ožujka 2015. 

PREDSJEDNIK 

kademik Zvonko Kusić 

Zrinski trg 11, 10000 Zagreb, Hrvatska Tel.:(01)489 51 11-Telefax: (01) 481 99 79 



PRILOG 2.a 

Obveznik HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I 
IZVANPRORACUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2014. 

Redni 
broj 

Odgovor 
Pitanje 

N/P DA NE
Z Referenca

1 

PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA 

1. 

Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama 

X 

www.hazu.hr/stratesko planiranje 

2. 
Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz 
strateškog plana 

X 

vezne tablice sastavni dio Strateškog plana 
www.hazu.hr/stratesko planiranje 

3. 

Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave je nakon primitka uputa za izradu 
proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Ministarstva financija izradilo upute za izradu proračuna jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima i dostavilo 
ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave 

X 

http://www.hazu.hr/stratesko
http://www.hazu.hr/stratesko


4. 

Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga 
državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo 
upute s limitima proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti 

X 

5. 

Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna 
sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke 
predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema 
proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga 
financijskog plana X 

www.hazu.hr/financiisko planski dokumenti 

6. 

Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke 
iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za 
trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim 
klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana X 

preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 
31. prosinca 

7. 

Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika 
državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga 
rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i 
druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene 
ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, 
ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene 
potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o 
postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na 
pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika 
u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju. X 

preslika odnosno referenca obrazloženja financijskog plana 
usvojenog do 31. prosinca - obrazloženje programa iz SDR 
sustava 

8. 

Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog 
proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke 
predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema 
proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga 
financijskog plana X 

) 

http://www.hazu.hr/financiisko


9. 

Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je 
temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih 
planova proračunskih korisnika 

X 

10. 
Uz opći i posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave izrađen je i plan razvojnih programa 

X 
' 

11. 
Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
uputio je prijedlog proračuna i projekcija predstavničkom tijelu 
na donošenje u zakonom predviđenom roku X 

12. Doneseni proračun objavljen je u službenom glasilu jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave X 

13. 

Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave odnosno financijski plan proračunskog i 
izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu 
donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine 

X 

14. 
Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni 
su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova 
stupanja na snagu X 

15. 

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se 
zaduživala/ davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno 
odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku 
zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave 

\ 



Redni | 
broj l Pitanje L. Odgovor 

N/P ' DA NE* DJELOMIČNO
4 

Referenca 
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA 

16. 

Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i 
dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima 

X 

preslika odnosno referenca pisane procedure 

17. 

Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz 
proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se 
isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade Republike 
Hrvatske odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika 
/župana 

X 

. 

Nije bilo ugovorenih obveza koje zahtijevaju 
plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama 

18. 

Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se 
isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, 
financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju 
i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta 

X 

. 

Nije bilo investicijskih projekata 

19. 
Preraspodjele su izvršene u skladu s odredbama Zakona o 
proračunu 

X 



20. 

Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu 
prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun 

X 

Nema obveze uplate prihoda u državni 
proračuna, izuzeće temeljem Zakona o 
izvršenju državnog proračuna 

21. 

Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi 
proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim 
onih koji su izuzeti od obveze uplate temeljem odluke o 
izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 

X 

22. 

Ministarstvo odnosno jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih 
prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju 
proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od 
uplate u proračun X 

23. 

Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno 
financijskim planom 

X 

Izvršenje financijskog plana objavljeno na web 
stranicama www.hazu.hr/financijsko planski 
dokumenti 

24. 

Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj 
dokumentaciji 

I X 

X 

X 

nasumično odabrano najmanje pet isplata 
po svakoj od vrsta rashoda na razini definiranoj 

u Tablici: 

25. 

Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, 
pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih I 

I 
I 

X 

X 

X 

'» 
l 

uzorak od 5 % ukupnog broja svih transfera i 
minimalno 5 % ukupne vrijednosti svih transfera, 
a najviše 100 

25.1. Dostupne su preslike odnosno reference odnosno 
referenca ugovora koje su podloga za isplate 

X 

X 

X 

'» 

preslike odnosno reference ugovora 

http://www.hazu.hr/financijsko


25.2. 
Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika 
na uzorku za pojedinačne isplate iznad 20.000,00 kn X 

25.3. 
Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku 
sredstava/realizaciji projekta za pojedinačne isplate iznad 
10.000,00 kn X 

X 

X 

— 

preslika odnosno referenca izviješća 

26. 

Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su 
sve potrebne provjere 

X 

X 

X 

— 

— 

provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih 
nabava dugotrajne nefinancijske imovine i 
minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava 
dugotrajne nefinancijske imovine 

26.1. 
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način 
utvrđen ugovorom 

X 

X 

X 

— 

— 
Prilaže se odgovarajući dokaz 

26.2. 
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa 
vremenskim rokovima iz ugovora X 

Prilaže se odgovarajući dokaz 

26.3. 
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa 
zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora X 

Prilaže se odgovarajući dokaz 

26.4. 
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama 
koje su navedene u ugovoru X 

Prilaže se odgovarajući dokaz 

26.5. Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz 
ugovora X 

Prilaže se odgovarajući dokaz 

26.6. 
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno 
nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora X 

Prilaže se odgovarajući dokaz 

26.7. Oprema je instalirana i u upotrebi 
X 

Prilaže se odgovarajući dokaz 

27. 
Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove 
provjere u odgovarajućim ustrojstvenim 
jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja X 

preslika odnosno referenca pisane procedure 

28. 
Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o 
čuvanju arhivske građe 

X 

www.hazu.hr/pravni akti 

29. 
Imenovana je osoba za nepravilnosti 

X 

www.hazu.hr/financiisko upravljanje i kontrole 

http://www.hazu.hr/pravni
http://www.hazu.hr/financiisko


Redni 
broj Pitanje "1 

Odgovor 

N/P DA NE
5 DJELOMIČNO

6 
Referenca 

JAVNA NABAVA 

30. 
U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti 
ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja 
ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni X 

Nije bilo nabavki velike vrijednosti 

31. 

Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima 
određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom 
ponudom 

X 

preslike odnosno reference dokumentacije o 
provedenim postupcima i preslike odnosno 
reference ugovora 

32. 

Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost 
jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, 
odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 
kuna vrijednost provedeni su postupci javne nabave sukladno 
odredbama Zakona o javnoj nabavi X 

oznake i datum objave 

33. 
Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi X 

oznake i datum objave 

34. 

Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na 
oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis 
gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno 
predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu 
interesa u smislu propisa o javnoj nabavi X 

www.hazu.hr/iavna nabava 

35 Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi 
X 

www.hazu.hr/javna nabava 

http://www.hazu.hr/iavna
http://www.hazu.hr/javna


36. 
U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan 
ovlašteni predstavnik imao je važeći certifikat upodručju 
javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi. X 

preslika certifikata iz područja javne nabave 

37. 

U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe 
različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju 
ponude 

X 

preslika odnosno referenca internih odluka o 
imenovanju ovlaštenih predstavnika 
naručitelja 

38. 
Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku 
o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu 
ugovora X 

' 
preslika internih odluka o imenovanju 
ovlaštenih predstavnika naručitelja i imena 
osoba koje prate provedbu ugovora 

39. 

Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih 
sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj 
nabavi 

X 

. ■"■■ '-■"' i •'• "■'ft
-
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www.hazu.hr/iavna nabava 

40. 
Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se 
najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave 

X 

preslika odnosno referenca ovitka predmeta 

41. 

Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su 
na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi 

X 

preslike dokumentacije o nabavi i sklopljenih 
ugovora 

42. 

Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave 
dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu 
koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi 

X 1 - ■■'f;\!&t
:
tesS#&

,
&.. 

preslika odnosno referenca izvješća 

43. 
Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu 
robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne 
primjenjuje Zakon o javnoj nabavi 

X 

. ■( V « ft li»!*K .'Si ■.*• 
Pravilnik o provođenju postupaka bagatelne 
nabave objavljen na www.hazu.hr/javna  
nabava 

http://www.hazu.hr/iavna
http://www.hazu.hr/javna


Redni i 
broj Pitanje 

Odgovor 
r * 

N/P DA NE" , DJELOMIČNO
8 Referenca 

RAČUNOVODSTVO 

i 

44. 

Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka 
poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na 
koje se odnose neovisno o plaćanju 

i 

X 

uzorak 1% svih dokumenata temeljem kojih 
su evidentirani poslovni događaji (ulazni 
računi, obračuni i dr.) a najviše 100 

45. 

Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je 
nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta 
roba/usluga/ radova se nabavlja uz detaljnu specifikaciju 
jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena 

l 

X 

uzorak 1% svih narudžbenica, a naiv'še 100 

46. 

U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima 
usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta ' 
robe/usluga/radova koji se nabavljaju ' 

l 1 * 

uzorak 5% svih ugovora i minimalno 5% 
ukupne vrijednosti svih ugovora 

47. 

Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta , 
potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za 
zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom ' 
preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta 
zaprimljene robe X 

preslike odnosno reference dokumenata na 
uzorku 5% svih dokumenata, a najviše 100 

48. 
Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta | 
pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje 
izvršenje usluge ' X 

preslika odnosne referenca izvještaja ii; 

druge dokumentacije na uzorku 1% 
izvršenih usluga, a najviše 100 



49. 

0 izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri 
odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna 
obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo 
koje nadzire i odobrava radove 

X 

p
-
eslike odnosno refe

r
ence odooremh 

privremenih odnosno konačnih situacija na 
uzorku 5% svih ugovora 

50. 
Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u 
skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima 

1 >< 
i. ., 

X 
uzorak 1% svih računa, a najviše 100 

51. 
Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj 
narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi 
isporučeni X 

uzorak 1% svih računa po ugovorima 
sklopljenim temeljem postupaka javne 
nabave, a najviše 100 

52. 
Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje 
odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih 
narudžbenicom odnosno ugovorom X 

uzorak1% svih računa a najviše 100 

53. 
Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti 
iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu 

X 

uzorak
 10

/o svih računa, a najviše 100 

54 
Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom 
se može potvrditi daje račun odobren za plaćanje 

X 

uzorak ".7o svih računa a najviše 100 

55. 

Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, 
radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi 
evidentiraju po proračunskim klasifikacijama ;caqov3

r
aju 

oDveznici pnmjene D'oračunskog računovodstva) X 

uzorak 1% svm računa, a najviše 100 

56. 
Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su 
postali raspoloživi i mjerljivi (odgovaraju obvezmci onmjene 
proracunsKog 'acunovodstva) X 

uzoraK "0,
o svih uplata a najviše 100 

57. 

Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj 
knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj 
vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske 
imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je 
preko promjena u obujmu imovine 

X 

uzorak 5% svih donacija i minimamo 5% 
ukupne vnjeanost* svih pnmljenih i aanih 
donacija 



58. 

Povjerenstva za popis osnovao je čelnik 
proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum 
obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje 
izvještaja s priloženim popisnim listama X 

preslika conosno referenca odluke o 
provođenju popisa 

59. 
Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i 
obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga 
je čelniku X 

pres'iKa odnosno referenca izvještaja 

60. 

Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se 
sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu 

X 

klasifikacijska oznaka Pravilnika o čuvanju 
amivskog i registraturnog gradiva odnosno 
odgovarajući dokaz 

61 

Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su 
praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i 
programima (projektima/aktivnostima) 

X 

dio analitičke evidencije po izvorima 
financiranja i programima (projektima i 
aktivnostima) 'h referenca iz pranja 23 

62. 
Uspostavljena je evidencija svih ugovora 

X 

preslika odnosno "eferenca dijela evidencije 

63. 
Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske 
imovine i usklađena je s glavnom knjigom 

X 

presi.ka odnosno referenca dijela evdencje 
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64. 

Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način 
predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u 
proračunskom računovodstvu 

X 

preslike odnosno reference referentnih stranica financijskih 
izvještaja 

65. 

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
izvještavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim 
suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama 
Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te 
davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 

X 

66. 

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik 
pomoći izravnanja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima 
resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na 
propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu 
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog 
i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva X 

67. 

Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene 
Zakonom o proračunu 

X 



Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu 
financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon 
što ga je donijelo predstavničko tijelo odnosno u slučaju da ga 
predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od dana 
podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu 
Provedene su suštinske i formalne kontrole dostavljenih Izjava 
o fiskalnoj odgovornost ( 

X 

X 
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