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IZVJEŠĆE O RADU 
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

U 2013. GODINI 
        (Sažetak uz 117. knjigu Ljetopisa) 
 
 
 

Dana 3. travnja 2014. održano je redovito zasjedanje Skupštine Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti na kojem je prihvaćeno Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u 2013. godini. 

Ističemo da je u tradiciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da podastire 
rezultate svojega znanstvenoga i umjetničkoga rada Hrvatskome saboru i svekolikoj 
javnosti s obzirom na to 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; daje prijedloge i mišljenja 
za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za 
Republiku Hrvatsku. 

I u 2013. godini naša je Akademija promicala najviše vrijednosti nacije, što 
nadilazi svaku dnevnu ideologiju i pristranost. 

O dijelu aktivnosti Akademije tijekom 2013. godine istaknut ćemo samo nekoliko 
podataka što ih uvijek navodimo u godišnjem izvješću, a koji su iscrpno prikazani u 117. 
knjizi Ljetopisa, koja je dostavljena zastupnicama i zastupnicima Hrvatskoga sabora. 

Tijekom 2013. održano je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti 399 
događanja, i to: 

- 9 zasjedanja Skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti;  
- 114 znanstvenih skupova, savjetovanja i okruglih stolova;  
- 95 znanstvenih i stručnih predavanja; 
- 74 predstavljanja knjiga, prezentacija programa, konferencija za novinare i 
projekcija filmova; 
- 79 svečanih sjednica, dodjela nagrada i koncerata te izložbi u Akademijinim 
muzejsko-galerijskim jedinicama. 
Ugošćeno je 19 stranih delegacija koje su posjetile Akademiju te je, nažalost, 

održano i 9 komemorativnih sastanaka u čast našim poštovanim preminulim članovima. 
 
1) OSNOVNI PODATCI O ČLANSTVU AKADEMIJE  

Na dan 31. prosinca 2013. Hrvatska je akademija znanosti i umjetnosti imala 142 
redovita člana, 131 dopisnog člana te 81 člana suradnika, tj. Akademija je navedenoga 
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dana imala ukupno 354 člana. Žao nam je što je tijekom 2013. godine preminulo 9 naših 
poštovanih članova, i to: 2 redovita člana, 1 članica suradnica i 6 dopisnih članova.  
 
2) AKADEMIJINA ZASJEDANJA  

Tijekom 2013. godine Akademija je održala dva redovita zasjedanja Skupštine i 
jednu svečanu sjednicu. 
2.1. Na redovitome skupštinskome zasjedanju, održanome 4. travnja 2013., jednoglasno 
su prihvaćena podnesena izvješća o cjelokupnom radu Akademije u 2012. godini, 
izvješće o završnom računu za 2012. godinu te o prijedlogu financijskog plana za 2013. 
godinu, što je prikazano u 116. knjizi Ljetopisa.  
2.2. Svečana sjednica u povodu Dana Akademije održana je 29. travnja 2013. i na njoj 
su dodijeljene Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša 
znanstvena i umjetnička dostignuća (u 2012. godini).  

- Za područje društvenih znanosti nagradu je dobio: dr. sc. Zoran Ladić za knjigu 
Last Will: Passport to Heaven, Srednja Europa, Zagreb, 2012. 

- Za područje prirodnih znanosti i matematike dodijeljene su dvije nagrade: 
prof. dr. sc. Draženu Adamoviću, za otkrića objavljena u kompleksu znanstvenih 
radova koji čine tematsku cjelinu, i to: The structure of Zhu's algebras for certain W-
algebras, Advances in Mathematics 227 (2011) 2425-2456 te The Vertex Algebra M 
(1)+ and Certain Affine Vertex Algebras of Level – 1, SIGMA 8 (2012), 040, 16 
pages; prof. dr. sc. Jakovu Dulčiću, za znanstvena otkrića alohtonih vrsta riba i 
rakova u Jadranskome moru objavljena u knjizi: Nove ribe Jadranskog i 
Sredozemnog mora (2011.) te u 12 znanstvenih radova objavljenih u časopisima 
referiranim u CC bazama.  

- Za područje medicinskih znanosti nagradu je dobila: dr. sc. Nela Pivac, za 
znanstveni doprinos i otkrića koja predstavljaju doprinos razumijevanju molekularne 
podloge i liječenju neuropsihijatrijskih poremećaja objavljena u 2 znanstvena rada: 
2011, Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry, 35 (2011) 356-362 te World J 
Biol Psychiatry, 13 (2012) 306-311.  

- Za područje filoloških znanosti nagradu je dobila: dr. sc. Iva Lukežić, za knjigu: 
Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada; 
Filozofski fakultet u Rijeci; Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, 2012. 

- Za područje književnosti nagradu je dobila: prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić, za 
knjigu: Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene 
studentice i studente, Naklada  Ljevak, Zagreb, 2011. 

- Za područje likovnih umjetnosti nagradu je dobio: akademski slikar Josip Pino 
Trostmann, za sinteznu izložbu Intimna i  intuitivna biografija jednog dubrovačkog 
slikara, koja je održana 2012. u  sklopu 63. Dubrovačkih ljetnih igara. 
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- Za područje glazbene umjetnosti nagradu je dobila: dr. sc. Davorka Radica, za 
knjigu: Ritamska komponenta glazbe 20. stoljeća, Umjetnička akademija u Splitu, 
2011. 

- Za područje tehničkih znanosti nagradu je dobila: prof. dr. sc. Sanja Steiner, za 
znanstveni doprinos u rezultatima istraživanja korelacije zračnog prostora, kapaciteta 
i protoka u europskom sustavu upravljanja zračnim prometom s ciljem optimizacije 
efikasnosti leta civilne zrakoplovne operative, koji su objavljeni u kompleksu 
znanstvenih radova od 2008. do 2012. godine. 

2.3. Na redovitome skupštinskome zasjedanju Hrvatske akademije, održanome 19. 
prosinca 2013., prikazani su planovi rada za godinu 2014. objavljeni u knjizi Planovi rada 
i jednoglasno su prihvaćeni, kao i Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2013. godini.  
 
3) RAD PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održalo je u 2013. godini 
dvanaest sjednica, od toga devet redovitih i tri izvanredne. Predsjedništvo je na svim 
redovitim sjednicama primalo na znanje detaljne obavijesti akademika Zvonka Kusića, 
predsjednika Akademije, o aktivnostima provedenim između dviju sjednica. 

U nastavku dajemo pregled glavnih zaključaka koji su doneseni na tim sjednicama, 
a popis održanih predavanja, svečanih sjednica, predstavljanja knjiga, izložaba i 
komemoracija nalazi se u Ljetopisu Hrvatske akademije kao zasebni dio. 

Na redovitim sjednicama Predsjedništva Akademije raspravljalo se i donijelo 
zaključke o sljedećem: 
– o Financijskom izvješću o poslovanju Hrvatske akademije za razdoblje od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2012.;  
– o izvješću Akademijina Odjela za zaštitu i održavanje u svezi s davanjem u zakup i/ili 
najam poslovnih prostora u Akademijinim zgradama u Rijeci, Splitu, Orebiću, Dubrovniku 
i Zagrebu; 
– o izdavačkoj djelatnosti i predstavljanju nakladničke djelatnosti Hrvatske akademije 
i njezine Zaklade u 2012. godini; 
– o imenovanju akademika Ivice Kostovića članom Odbora za Statut Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti s početkom mandata 30. siječnja 2013.; 
– o imenovanju akademikā Zlatka Boureka i Radoslava Tomića članovima Muzejskog 
odbora za praćenje rada Akademijine Strossmayerove galerije starih majstora te akademika 
Zlatka Kesera članom Muzejskog odbora za praćenje rada Kabineta grafike Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti; 
– o imenovanju dr. sc. Branka Hećimovića voditeljem Odsjeka za povijest hrvatskog 
kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije; 
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– o imenovanju dr. sc. Tomislava Sabljaka voditeljem Odsjeka za povijest hrvatske 
književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske 
akademije; 
– o imenovanju akademkinje Vlaste Piližote voditeljicom Zavoda za znanstveni i 
umjetnički rad Hrvatske akademije u Osijeku; 
– o imenovanju prof. dr. sc. Olge Šarc-Lahodny, članice suradnice, voditeljicom Zavoda 
za istraživanje i standardizaciju imunoloških supstancija Hrvatske akademije u Dubrovniku 
(Zavoda za koroziju i desalinaciju); 
– o imenovanju akademika Franje Tomića voditeljem Zavoda za znanstvenoistraživački i 
umjetnički rad Hrvatske akademije u Koprivničko-križevačkoj županiji u Križevcima; 
– o imenovanju akademika Pavla Rudana predsjednikom Znanstvenog vijeća za 
antropologijska istraživanja; članovima Vijeća imenovani su: akademkinje Vida 
Demarin, Sibila Jelaska i Alica Wertheimer-Baletić te akademici Ivan Cifrić, Branko 
Despot, Ivan Gušić, Željko Kućan, Marko Šarić, Petar Šimunović i Nenad Vekarić, 
zatim prof. emeritus dr. sc. Vitomir Belaj, prof. dr. sc. Dubravko Božićević, prof. dr. sc. 
Miljenko Kapović, prof. dr. sc. Ratko Katić, prof. dr. sc. Mate Mihanović, dr. sc. Saša 
Missoni, prof. dr. sc. Zvonko Orehovec, prof. dr. sc. Anita Sujoldžić, prof. dr. sc. Mario 
Šlaus, prof. emerit. dr. sc. Ante Tucak, prof. dr. sc. Stjepan Turek, prof. dr. sc. Tomo 
Vinšćak, prof. dr. sc. Božidar Vojniković i prof. emeritus dr. sc. Silvije Vuletić.  

Predsjedništvo je, osim o istaknutome, raspravljalo i o ovim temama: 
– o financijskom poslovanju Zaklade Hrvatske akademije u razdoblju od 1. siječnja do 
31. prosinca 2012.; 
– o izlaganju akademkinje Milene Žic Fuchs, predsjednice Odbora za međunarodnu 
suradnju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; 
– o imenovanju akademika Andreja Dujelle novim glavnim i odgovornim urednikom 
RADA, Matematičke znanosti, te o imenovanju članova uredništva; 
– o pripremama za svečanu sjednicu u povodu Dana Hrvatske akademije koja će se 
održati 29. travnja 2013. u 11 sati u atriju Akademijine palače te izvješću akademika Frane 
Paraća; 
– o jednoglasnoj Odluci o dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 
najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu; 
– o osnivanju Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu 
medicinu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, koji sada vodi akademik 
Daniel Rukavina, i upućivanju Odluke o osnivanju Skupštini Akademije na daljnji 
postupak; 
– o informaciji akademikā Velimira Neidhardta i Mirka Zelića te, na temelju članka 1. 
Pravilnika o radu odbora i povjerenstava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
donošenju Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; 
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– o imenovanju članova Vijeća Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji; 
– o prijedlogu akademika Branka Kincla, predsjednika Znanstvenog vijeća za 
graditeljstvo, obnovu i razvoj, te imenovanju članova Znanstvenog vijeća koje čine 
akademici: Josip Božičević, Ivan Cifrić, Vida Demarin, Igor Fisković, Zlatko Keser, 
Dinko Kovačić, Željko Kućan, Boris Magaš, Tonko Maroević, Vladimir Marković, 
Slavko Matić, Andrija Mutnjaković, Velimir Neidhardt, Davorin Rudolf, Božo 
Udovičić, Šime Vulas i Mirko Zelić, članovi suradnici Akademije: prof. Nikola Bašić, 
prof. Nenad Fabijanić i prof. dr. sc. Mladen Obad-Šćitaroci te prof. dr. sc. Mladen Zeljko. 

Predsjedništvo je raspravljalo i o sljedećem: 
– o Odluci o postupku organizacije događanja u prostorima Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti; 
– o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti za razdoblje siječanj – ožujak 2013. godine; 
– o pripremama za održavanje svečane sjednice u povodu Dana Hrvatske akademije; 
– o organiziranju svečane sjednice krajem lipnja u povodu ulaska Hrvatske u 
Europsku uniju; 
– o pokroviteljstvu e-simpozija Predstavljanje mladih znanstvenika iz inozemstva 
hrvatskoj znanstvenoj i poslovnoj zajednici koji će se održati u organizaciji Hrvatskoga 
kemijskog društva; 
– o otvorenju atrija hrvatskog nobelovca (spomen-galerije) Ive Andrića te atrija 
hrvatskog pisca (spomen-galerije) Miroslava Krleže; 
– o evaluaciji rada Akademijinih jedinica i nadležnosti Akademijinih razreda nad 
jedinicama i zavodima; 
– o zaduženju akademika Vlatka Silobrčića, predsjednika Odbora za koordinaciju rada 
znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica, na temelju kojega bi se uključio u  
postupak pronalaženja mogućnosti i prijedloga rješenja za zapošljavanje 
Akademijinih znanstvenih novaka kojima u 2013. prestaje financijska potpora što je 
osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; 
– o inicijativi akademika Augusta Kovačeca da svi Akademijini razredi rasprave 
predložene izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnik o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, koji je 
objavljen u Narodnim novinama broj 34/13; 
– o obavijesti da su akademici Dario Vretenar i Pavao Rudan izabrani za članove 
Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. 

Zatim se raspravljalo i o ovim temama: 
– o priopćenju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u povodu presuda 
generalima u Haagu, a s obzirom na činjenicu da će za vrijeme održavanja sjednice 
Predsjedništva Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ u predmetu Prlić i ostali početi s 
čitanjem presude, Uprava Hrvatske akademije pripremila je tekst Izjave Hrvatske 



6 
 

akademije u povodu presude generalima u Haagu. Ako se u presudi bude spominjao 
zločinački pothvat i Republika Hrvatske te njezino vodstvo, Hrvatska akademija objavit će 
na svojoj stranici sljedeće priopćenje: Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
povodu presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ u predmetu Prlić i ostali: 
Presuda Haškog suda Jadranku Prliću, Bruni Stojiću, Slobodanu Praljku, Milivoju 
Petkoviću, Valentinu Ćoriću i Berislavu Pušiću primljena je s velikim iznenađenjem i 
zabrinutošću. U nastajanju hrvatske države nije postojao zajednički zločinački pothvat ni 
ideja koja bi uključivala postupanja koja nisu u skladu s međunarodnim pravnim 
poretkom. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.; 
– o prihvaćanju Strateškog plana Hrvatske akademije za razdoblje 2014. – 2016.; 
– o prijedlogu Razreda za filološke znanosti u svezi s kategorizacijom publikacija 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; 
– o informaciji akademika Igora Anića o prijedlogu postavljanja pročistača otpadnih 
voda u Arboretumu sa zaključkom da će konačnu odluku donijeti nakon sastanka s 
predstavnicima Hrvatskih voda; 
– o imenovanju akademika Lea Klasinca članom Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog 
interesa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; 
– o imenovanju akademika Mladena Juračića, akademika Rubena Radice i akademika 
Ive Senjanovića članovima Nadzornog odbora Zaklade Hrvatske akademije na vrijeme od 
4 godine, s početkom mandata 29. svibnja 2013.; 
– o informaciji i prijedlogu akademika Tomislava Raukara o održavanju okruglog stola 
pod nazivom Hrvatski udio u izgradnji europskog kulturnog prostora i stvaralaštva i 
prvom predavanju akademika Franje Šanjeka; 
– o proslavi 100. rođendana akademika Vladimira Iblera koja će se održati nakon 
sjednice Predsjedništva u Akademijinim salonima; 
– o Izjavi o školskoj nastavi matematike, fizike, kemije i biologije u osnovnim i srednjim 
školama u Republici Hrvatskoj prihvaćenoj na sjednici Predsjedništva 29. svibnja 2013. 
Predsjedništvo se suglasilo s prijedlogom da akademici Nenad Trinajstić i Ivan Gušić 
prirede tekst Izjave kojem će se dodati i tekst koji se odnosi na uvođenje nastave geologije; 
– o Financijskom izvješću o poslovanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 
razdoblje siječanj – svibanj 2013. godine; 
– o imenovanju akademika Nenada Vekarića i gospođe Marine Štancl, dipl. iur., 
tajnika Akademije, članovima Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma u Trstenom te 
članovima Izvršnog odbora za obnovu i razvitak Arboretuma u Trstenom; 
– o ponovnom aktiviranju rada Znanstvenog vijeća za kazalište, film, radio i televiziju 
osnovanog kao Savjet za kazalište, film, televiziju i radio krajem godine 1993.; članovima 
su imenovani akademici Nikša Gligo, Goran Tribuson i Boris Senker te prof. dr. sc. 
Hrvoje Turković i prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, a predsjednikom Vijeća imenovan je 
akademik Boris Senker; 
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– o izvješću akademika Stjepana Jecića iz kojega proizlazi da se u Leksikografskom 
zavodu Miroslav Krleža zadnjih mjeseci u više navrata pokretalo pitanje izdavanja tzv. 
hrvatske enciklopedije ili leksikona tehnike; 
– o izvanrednoj sjednici Predsjedništva provedenoj pismenim glasovanjem članova 
Predsjedništva Hrvatske akademije 17. srpnja 2013. kako bi se razmotrilo i prihvatilo 
priloženo Financijsko izvješće o poslovanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine. 

Predsjedništvo je raspravljalo i o sljedećem: 
– o tijeku javne rasprave o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, u čijoj su izradi 
sudjelovali Akademijini članovi, od izrade Smjernica do izrade Strategije; 
– o informaciji akademikā Velimira Neidhardta i Mirka Zelića o aktivnostima Odbora 
tijekom ljetnih mjeseci i izradi kompletne studije za zaštitu dobara od nacionalnog interesa 
koja bi trebala biti gotova krajem tekuće godine; 
– o informaciji da su pri kraju dogovori između Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti i Instituta Ruđer Bošković oko Ugovora o znanstvenoistraživačkoj suradnji 
koji se odnosi na djelovanje jedinice IRB-a, Centra za istraživanje mora, u Rovinju; 
– o pokretanju projekta objavljivanja sabranih djela Antuna Barca; voditelj projekta bit 
će akademik Ante Stamać, a suradnici na projektu akademik Krešimir Nemec i prof. dr. 
sc. Tihomil Maštrović; 
– o mogućnosti otkupa rukopisnog dijela ostavštine pokojne pjesnikinje Vesne Parun, 
dopisne članice Hrvatske akademije; 
– o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti za razdoblje siječanj – kolovoz 2013., odnosno o prijedlogu I. Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Hrvatske akademije za 2013.; Predsjedništvo ga je razmotrilo i 
prihvatilo; 
– o preuzimanju do prosinca, tj. do donošenja odgovarajuće odluke Akademijine 
Skupštine na prosinačkome zasjedanju, svih ugovornih obveza i odgovornosti u svezi s 
redovitim obavljanjem djelatnosti budućeg zavoda, sada zavoda u osnivanju, koje su 
preuzete Ugovorom o osiguravanju uvjeta za rad i financiranje Zavoda za kliničku i 
transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti, koji su Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Sveučilište u 
Rijeci, s jedne strane, te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, s druge strane, sklopili 
dana 16. travnja 2013.; 

te: 
– o imenovanju akademikā Vladimira Paara, Frane Paraća i Radoslava Tomića 
članovima Hrvatskog povjerenstva za UNESCO iz redova članova Hrvatske akademije; 
– o održavanju manifestacije Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti 2013., koja će se održati u utorak i srijedu, 19. i 20. studenoga 2013., te o 
poduzetim aktivnostima oko njezine organizacije; 
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– o izvješću akademika Nenada Cambija o putu u Mainz na sjednicu Međunarodne unije 
akademija (Union Académique Internationale – UAI), koja se održavala od 12. do 18. 
svibnja 2013. u sjedištu Akademije znanosti i književnosti u Mainzu; 
– o prihvaćanju prijedloga Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca te 
imenovanju dr. sc. Hrvoja Petrića i mr. sc. Mladena Tenodija za članove Vijeća Zavoda za 
znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Križevcima; odlukom Predsjedništva Akademije članovima Vijeća Zavoda imenovani su 
akademici Franjo Tomić i Ante Stamać te gospodin Ivan Peklić; 
– o imenovanju Radne skupine za izradu natječajne dokumentacije za fondove EU 
(Arboretum Trsteno, ljetnikovac Sorkočević i bivši samostan sv. Jakova u Dubrovniku) u 
čijem su sastavu akademici Vladimir Marković, Nenad Vekarić, Igor Anić i Franjo 
Tomić; 
– o izvješću akademika Mislava Ježića, glavnog urednika edicije Hrvatska i Europa, o 
problemima s tiskanjem i dinamici rada na ediciji te o imenovanju akademika Stanislava 
Tuksara urednikom trećeg sveska edicije na engleskom jeziku; 
– o izbornoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na kojoj će se birati 
novi redoviti i dopisni članovi te članovi suradnici, odnosno na kojoj će se ponovno birati 
već izabrani članovi suradnici Hrvatske akademije, a održat će se 15. svibnja (četvrtak) 
2014. u 17 sati; donesena je odluka o izborima po pojedinim razredima te o postupku 
predlaganja i izbora; 
– o Financijskom izvješću i o poslovanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 
razdoblje siječanj – rujan 2013. i jednoglasno ga prihvatilo; 
– o prijedlogu proračuna za razdoblje 2014. – 2016. u dijelu sredstava koja se za 
redovitu djelatnost Akademije osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, koji 
je izrađen u skladu s dostavljenim smjernicama Vlade Republike Hrvatske u okviru kojih 
su utvrđeni limiti proračunskih sredstava i prihvatilo ga je; 
– o financijskom izvješću o poslovanju Zaklade Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti za razdoblje siječanj – rujan 2013.; 
– o prijedlogu Odbora za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te se 
suglasilo s time da se predloženi tekst Natječaja za dodjelu nagrada Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti objavi u Narodnim novinama i na Akademijinu mrežnom portalu bez 
daljnjih izmjena i dopuna; 
– o imenovanju prof. dr. sc. Marijana Heraka, član suradnika, predsjednikom 
Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja; 
– o imenovanju akademika Jakše Barbića predsjednikom Znanstvenog vijeća za državnu 
upravu, pravosuđe i vladavinu prava; 
– o imenovanju prof. dr. sc. Borislava Miličevića članom Znanstvenog vijeća Zavoda za 
znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi; 
– o otpisu tražbine prema Komercijalnoj banci d.d. iz Zagreba u iznosu od 
3.659.460,60 kuna, i to na teret vlastitih izvora financiranja jer Akademija nije mogla 
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naplatiti svoju tražbinu s obzirom na to da su naplaćene samo tražbine iz prvog i drugog 
isplatnog reda. 

Na izvanrednoj sjednici Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
održanoj 8. studenoga 2013., a pozivajući se na svoje dokumente: 

Deklaracija o znanju (2002.) 
Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja (2004.), 
Obrazovanje za tehnološki ovisno društvo znanja (2007.), 
Inovativnost, istraživačko sveučilište i poduzeće zasnovano na znanju (2008.), 
Važnost znanja i primjene znanja za izlazak iz krize i razvoj Hrvatske (2011.),  

na dokument Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Smjernice za strategiju odgoja, 
obrazovanja, znanosti i tehnologije (2012.) te na izvještaje o provedenim raspravama u 
razredima i pojedinačne podneske članova Akademije, Predsjedništvo Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti utvrdilo je Stav Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
o Nacrtu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (str. 114. u 117. knjizi Ljetopisa). 

Predsjedništvo je razmotrilo i sljedeća pitanja: 
– održavanje redovitoga skupštinskoga zasjedanja Hrvatske akademije predviđeno za 
19. prosinca (četvrtak) 2013.; 
– tradicionalno blagdansko primanje za članove i zaposlenike Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti; 
– pripreme za božićni koncert 20. prosinca 2013.; 
– pripreme za izbornu skupštinu Hrvatske akademije 15. svibnja 2014. te sadržaj pisma 
što mu ga je uputio tajnik Razreda za društvene znanosti akademik Tomislav Raukar u 
vezi s anonimnim pismima koja se upućuju razredima tijekom izborne godine; 
– izvršenje financijskog plana Hrvatske akademije za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
listopada 2013.; Predsjedništvo ga je jednoglasno prihvatilo; 
– informaciju da je Hrvatski sabor 8. studenoga 2013. na svojoj sjednici donio Zaključak 
o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2012. godinu 
koje je Saboru podnio akademik Pavao Rudan, i to sa 115 glasova za i 1 suzdržanim; 
– imenovanje članova Knjižničnog odbora Knjižnice Hrvatske akademije; tako je 
donesena odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora koji čine: akademik Branko 
Despot, akademik Nenad Trinajstić, akademkinja Ivana Weygand-Đurašević, 
akademik  Marko Pećina, akademkinja Anica Nazor, akademik Ante Stamać, 
akademik Radoslav Tomić, akademik Ennio Stipčević i akademik Marin Hraste te 
tajnik Akademije gospođa Marina Štancl, dipl. iur., i upraviteljica Knjižnice mr. sc. 
Vedrana Juričić; 
– imenovanje akademika Dubravka Jelčića voditeljem Zavoda za znanstveni i umjetnički 
rad u Požegi; 
– imenovanje akademika Vladimira Markovića obnašateljem dužnosti tajnika Razreda 
za likovne umjetnosti do 31. prosinca 2014.; 
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– imenovanje akademika Andrije Mutnjakovića predsjednikom Znanstvenog vijeća za 
turizam; 
– imenovanje akademika Stanka Popovića predsjednikom Hrvatske kristalografske 
zajednice; 
– imenovanje akademika Igora Fiskovića predstavnikom Razreda za likovne umjetnosti u 
Odboru za dodjelu nagrada Hrvatske akademije; 
– imenovanje akademika Pavla Dešpalja zamjenikom tajnika Razreda za glazbenu 
umjetnost i muzikologiju do 31. prosinca 2014. 

Uz prije navedeno, razmotrena su i prihvaćena pokroviteljstva nad domaćim i 
međunarodnim skupovima, izvješća o provedenim izborima u znanstvena i stručna te 
umjetnička zvanja i dr. 
 
4) RAD AKADEMIJINIH ODBORA  

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti djeluje sedam (7) odbora, i to: 
Odbor za nagrade, Odbor za Statut, Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i 
znanstvenim institutima, Odbor za međunarodnu suradnju, Odbor za obnovu 
Arboretuma Trsteno, Odbor za koordinaciju rada Akademijinih znanstveno-
istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica i Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog 
interesa, zatim Uredništvo edicije Hrvatska i Europa te Odjel za zaštitu i održavanje 
imovine. Uza sve navedeno, djeluju još i Odsjek za odnose s javnošću 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 2013. godini nije se sastao. 
4.3. Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima 

Treba izdvojiti sudjelovanje članova Odbora u izradi dokumenta Smjernice za 
strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije i njegovo usklađivanje s novim, za 
Hrvatsku povoljnim gibanjima unutar Europske unije. U skladu s načelima utvrđenima na 
sjednicama Odbora članovi Akademije sudjelovali su i na okruglim stolovima Kakav 
razvoj hrvatskog školstva u kontekstu Europske unije? te Treba li nam znanost i kako je 
financirati u suorganizaciji Centra za promicanje znanosti i kritičkog mišljenja – CFI 
Croatia. 
4.4. Odbor za međunarodnu suradnju 

Zamjetno je sudjelovanje članova Akademije u različitim međunarodnim 
organizacijama, kao što su: ESF (European Science Foundation), HERA (Humanities in 
the European Research Area), ALLEA (All European Academies), EMAN (Euro-
Mediterranean Academic Network), IUA (International Union of Academies), IAP 
(InterAcademy Panel) i TWAS (Third World Academies of Science).  
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Predstavnici su Hrvatske akademije u stalnim odborima Europske znanstvene 
zaklade (ESF): akademkinja Milena Žic Fuchs, prof. dr. sc. Marko Tadić, prof. dr. sc. 
Arsen Bačić, prof. dr. sc. Mladen Žinić, prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, dr. sc. Đurđica 
Ugarković i dr., koji su aktivno sudjelovali u njezinu radu. Zajednički Koordinacijski 
odbor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske zaklade za znanost usklađeno 
djeluje prema Europskoj znanstvenoj zakladi (ESF). 

Neki redoviti članovi Hrvatske akademije predstavljaju Akademiju u različitim 
radnim skupinama, npr.: 
– akademik Stanko Popović predstavnik je Akademije u Radnoj skupini za obrazovanje u 
prirodnim znanostima ALLEA-e (All European Academies – ALLEA Working Group on 
Science Education); 
– akademik Daniel Rukavina predstavnik je Hrvatske akademije u Ekspertnoj skupini 
Open Access in Biomedical Research; 
– akademik Pavao Rudan predstavnik je Hrvatske akademije u EMAN-u (Euro-
Mediterranean Academic Network), a izabran je i za potpredsjednika te međunarodne 
udruge akademija; 
– akademik Darko Novaković predstavnik je u Upravnom odboru HERA-e  (Humanities 
in the European Research Area). 

Od ostalih oblika međunarodne suradnje potrebno je istaknuti bilateralnu 
suradnju s 27 akademija (od čega 3 u NR Kini, a 2 u Ujedinjenom Kraljevstvu): s 
Albanskom akademijom znanosti (Republika Albanija), Austrijskom akademijom znanosti 
(Republika Austrija), Kraljevskom flamanskom akademijom znanosti i umjetnosti 
(Kraljevina Belgija), Akademijom znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Bosna i 
Hercegovina), Bugarskom akademijom znanosti (Bugarska), Češkom akademijom znanosti 
(Češka Republika), Francuskom akademijom znanosti (Republika Francuska), 
Nacionalnom akademijom Lincei (Talijanska Republika), Akademijom znanosti Islamske 
Republike Irana (Islamska Republika Iran), Kineskom akademijom društvenih znanosti 
(Narodna Republika Kina), Nacionalnom akademijom znanosti Republike Koreje 
(Republika Koreja), Akademijom znanosti i umjetnosti Kosova (Republika Kosovo), 
Mađarskom akademijom znanosti (Mađarska), Makedonskom akademijom znanosti i 
umjetnosti (Republika Makedonija), Berlinsko-brandenburškom akademijom (Savezna 
Republika Njemačka), Poljskom akademijom znanosti (Republika Poljska), Rumunjskom 
akademijom znanosti (Rumunjska), Ruskom akademijom znanosti (Ruska Federacija), 
Slovačkom akademijom znanosti (Slovačka Republika), Slovenskom akademijom znanosti 
i umjetnosti (Republika Slovenija), Kraljevskom akademijom znanosti, povijesti i starina 
(Kraljevina Švedska), Ukrajinskom nacionalnom akademijom znanosti (Ukrajina) te 
Kraljevskim društvom u Londonu i Britanskom akademijom (Ujedinjeno Kraljevstvo 
Velike Britanije i Sjeverne Irske). 

Razmjena u okviru međuakademijske bilateralne suradnje Hrvatske akademije i 
prije navedenih akademija ostvarena je studijskim boravcima stranih znanstvenika u 
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Hrvatskoj (7) i hrvatskih znanstvenika u inozemstvu (7) te sudjelovanjem predstavnika 
naše Akademije na međunarodnim konferencijama, simpozijima i sastancima (14). 

Fond za stipendiju Zlatko i Joyce Baloković godinama dodjeljuje hrvatskim 
građanima stipendije za studij u Sjedinjenim Američkim Državama. Za akademsku 
godinu 2012./2013. stipendija je dodijeljena dr. sc. Ani Babić, koja pohađa magistarski 
studij epidemiologije (Master of Science degree in Epidemiology) na Visokoj školi za 
javno zdravstvo Sveučilišta Harvard (Harvard School of Public Health). 
4.5. Odbor za obnovu Arboretuma Trsteno  

Odbor je nastavio pratiti i koordinirati redovite djelatnosti u Arboretumu te je, s 
obzirom na dugoročnu strategiju obnove Arboretuma, izradio potrebnu dokumentaciju. 
Dokumentacija je upućena na natječaj Ministarstva kulture za godinu 2013. i na natječaj 
privatne fundacije Headly Thrust iz Londona. Prihvaćen je prijedlog da se Akademija javi 
na natječaje Strukturnih fondova. Odbor je predložio osnivanje grupe koja će to 
obavljati zajedno s Hrvatskim restauratorskim zavodom; grupa je osnovana, a u nju su 
imenovani akademici Vladimir Marković, Igor Anić i Franjo Tomić te prof. dr. sc. 
Obad Šćitaroci. 
4.6. Odbor za koordinaciju rada Akademijinih znanstvenoistraživačkih i  muzejsko-
galerijskih jedinica 

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

Na temelju analize rada pojedinih Akademijinih jedinica koja je uključivala i 
osobni uvid u njihovu organizaciju i djelovanje, Odbor je sastavio sveobuhvatno izvješće u 
koje su uključeni i prijedlozi za poboljšanje rada jedinica te smjernice za njihovo buduće 
djelovanje. 
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 2013. bio 
urednika akademika Mislava Ježića i urednika prijašnjih godina akademika Ivana 
Supičića. 

Nakon uspješnih pregovora s francuskim sunakladnikom Presses Univérsitaires de 
Rennes, uređivanje III. sveska na engleskome završeno je pod vodstvom akademika 
Stanislava Tuksara. Rad na V. svesku edicije Hrvatska i Europa – XX. stoljeće (od 
1918.) na hrvatskom jeziku nastavio se i tijekom 2013. godine.  
4.8. Odjel za zaštitu i održavanje imovine i kulturnih dobara  

U 2013. godini u domeni kapitalnih projekata za koje su sredstva osigurana 
državnim proračunom, kao posebna namjenska sredstva u odvojenim proračunskim 
stavkama Državne riznice za tu svrhu došlo je do drastičnog smanjenja, tj. do potpune 
obustave realizacije svih kapitalnih projekata. Od dva planirana kapitalna projekta u 
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cijelosti je obustavljen projekt sanacije krovišta Palače Vranyczany u Hebrangovoj 1 u 
Zagrebu, koji je bio koncipiran kao trogodišnji  projekt; realizacija vlastitog projekta 
rekonstrukcije (dogradnja, nadogradnja i prenamjena) zgrade Pojate u Arboretumu u 
Trstenom izvedena je u obujmu smanjene prve etape od predviđene dvije, pa su u Pojatu 
uložena vlastita Akademijina sredstva. 

U 2013. godini s naslova tekućeg održavanja utrošen je iznos od ukupno 794.866,61 
kn, a s naslova kapitalnih projekata 325.960,01 kn, što ukupno iznosi 1.082.504,47 kn. 

Kao i svake godine, u okviru tekućeg održavanja obavljeni su radovi na 
servisiranju, ispitivanju, popravku i održavanju sustava grijanja, hlađenja, vlaženja i 
odvlaživanja te nadzornih sustava (vatrodojava, videonadzor), a uredno je obavljeno i 
održavanje ostalih instalacija radi osiguranja što veće sigurnosti i funkcionalnosti 
Akademijinih građevina. 
 
5) RAD AKADEMIJINIH RAZREDA I DRUGIH JEDINICA 

Djelatnost Akademije tijekom 2013. odvijala se u 9 razreda, 11 
znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i 13 znanstvenoistraživačkih jedinica 
izvan Zagreba (ukupno 24 znanstvenoistraživačke jedinice), 4 muzejsko-galerijske 
jedinice i 17 znanstvenih vijeća te u Hrvatskoj kristalografskoj zajednici. U Ljetopisu 
se nalaze podatci o sastavu razredā, o njihovoj cjelokupnoj djelatnosti, o svim pristiglim i 
prihvaćenim rukopisima, o radu svih zavoda i odbora u sastavu razredā, o predavanjima i 
skupovima u organizaciji razredā 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 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. 
5.1. Nagrade  

Članovi Hrvatske akademije u 2013. godini primili su niz vrijednih nagrada i priznanja, 
što je u 117. knjizi Ljetopisa iscrpno navedeno uz ime pojedinog člana Akademije: 

- akademik Nedjeljko Fabrio primio je književnu nagradu Crikveničko sunce; 
- akademik Davorin Rudolf primio je Nagradu Matice hrvatske Oton Kučera za 

Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora; 
- akademik Slobodan Novak primio je Nagradu August Šenoa za Sabrana djela; 
- Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo pripala je akademiku Luki Paljetku za 

područje književnosti i akademkinji Mariji Ujević Galetović za područje likovne i 
primijenjene umjetnosti; 

- akademiku Anti Stamaću dodijeljena je nagrada Književno žezlo Društva 
makedonskih književnika; 
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- akademik Mirko Tomasović primio je talijansku Nacionalnu nagradu za prijevod 
za 2012. godinu; 

- akademkinja Vlasta Piližota izabrana je za certificiranoga prehrambenog tehnologa 
na kongresu Institute of Food Technologists u Chicagu; 

- akademik Luko Paljetak dobitnik je Puškinove medalje Revnitelju prosvjete 
Akademije ruske književnosti; 

- akademik Zlatko Bourek nagrađen je Klemenčičevom nagradom za životno djelo; 
- akademik Radoslav Katičić izabran je za počasnoga doktora Sveučilišta u Ateni; 
--  akademkinja Milena Žic Fuchs izabrana za članicu Academiae Europaeae;    
- akademik Pavao Pavličić dobitnik je književne nagrade Ksaver Šandor Gjalski za 

2013.; 
- akademiku Nikici Petraku dodijeljena je Nagrada Zaklade Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti Dragutin Tadijanović; 
- akademik Ivan Cifrić dobitnik je priznanja Hrvatskoga sociološkog društva Rudi 

Supek za iznimna značajna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije u 
Hrvatskoj;  

- akademik Branko Despot izabran je inozemnim članom izvan radnog sastava 
Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine; 

- akademik Ivica Kostović izabran je za počasnog doktora znanosti Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; 

- akademik Pavao Pavličić laureat je manifestacije Šokačka rič; 
- Odličje Vitez reda umjetnosti i književnosti (Chevalier dans l'Ordre des Arts et 

des Lettres) dodijeljeno je prof. dr. sc. Nikoli Bašiću, arhitektu, članu suradniku 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

5.2. Znanstveni i drugi objavljeni radovi, knjige i publikacije 
Akademijine znanstvenoistraživačke jedinice tijekom 2013. radile su još i na 29 

znanstvenih projekata. Riječ je o tzv. matičnim projektima čija se istraživanja uglavnom 
obavljaju 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: 

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

ukupno je objavljeno 2.728 radova u svim kategorijama tijekom 5 godina, i to:  
– autorske knjige (124); 
– uredničke knjige (87); 
– udžbenici i skripta (7); 
– poglavlja u knjizi (652); 
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– izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC referiranim časopisima prihvaćeni za  
objavljivanje (62); 
– 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 sa skupova bez recenzije (18); 
– sažeci u zbornicima 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 2013. 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.  
5.3. Zaposlenici 

U Akademijinim znanstvenoistraživačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim 
jedinicama prošle je godine bio zaposleno 226 djelatnika (jedan manje nego 2012. godine) 
i 30 znanstvenih novaka (sedam manje nego 2012. godine), dakle ukupno 256 
zaposlenika.   

Struktura 256 Akademijinih djelatnika (24 jedinice u Zagrebu smještene na 16 
lokacija i 19 izvan Zagreba) jest sljedeća: 
- 115 zaposlenika u znanstvenim, suradničkim i/ili stručnim zvanjima: 
- 25 znanstvenih savjetnika, 18 viših znanstvenih suradnika, 17 znanstvenih suradnika, 5 
viših asistenata i 6 asistenata, 1 stručni savjetnik i 9 viših stručnih suradnika, 4 stručna 
suradnika i 30 znanstvenih novaka; 
- 43 zaposlenika u muzejsko-galerijskim, arhivskim i knjižničarskim zvanjima;  
- 98 zaposlenika u stručnim službama, Arboretumu te na administrativnim i pomoćnim 
poslovima izvan Zagreba. 
5.4. Muzejske i galerijske jedinice 

U okviru muzejske i galerijske djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
djeluju Gliptoteka, Kabinet grafike, Strossmayerova galerija starih majstora i 
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Hrvatski muzej arhitekture. Sve te Akademijine jedinice bile su uključene u 
međunarodnu akciju Noć muzeja. 

Gliptoteka HAZU, uz stalne postave skulptura od antike do 20. st., raspolaže i s 4 
galerijska prostora te Parkom skulptura, u kojima se tijekom 2013. održalo 18 izložbi, 8 
predstavljanja knjiga, koncerata, predavanja; za izložbe u drugim muzejskim 
ustanovama posuđeno je iz fundusa 68 djela; također je, sukladno Zakonu o muzejima, 
realizirana revizija muzejskog fundusa koji obuhvaća oko 12.000 djela. 

Kabinet grafike HAZU tijekom 2013. godine proveo je reorganizaciju smještaja 
svojih zbirki i reviziju fundusa nakon preseljenja u nove prostore u Hebrangovoj. Stara 
zbirka i Zbirka 19. stoljeća, koja broji 3.268 predmeta, dobila je trajnu zaštitu, prema 
suvremenim europskim muzejskim standardima, a zatim je deponirana u ladičare. Prema 
projektu akademika Branka Kincla obnovljen je i opremljen izložbeni prostor (ulazni 
izložbeni regal i prostor za prijam posjetitelja, restauracija rasvjetnih tijela, zaštitna sjenila 
prozora i zaštitne maske radijatora). U Studiju Kabineta grafike organizirano je 13 izložbi, 
uglavnom mladih umjetnika.  

Strossmayerova galerija starih majstora bila je otvorena za javnost svojim 
stalnim postavom. Primljena je donacija i otvorena je izložba iz Donacije Gottlieb gđe 
Natalije Matovinović. 

Hrvatski muzej arhitekture u sklopu svoje temeljne djelatnosti zaprimio je 
darovane mu osobne arhivske fondove sljedećih autora: Minke Jurković, Maje i Damira 
Perinića (II. dio), Edvina Šmita,Vere Marsić, Božidara Rašice (II. dio) te Branke i Matije 
Salaj. U sklopu stručnog i istraživačkog rada izrađeni su analitički katalozi osobnog 
arhivskog fonda Julija De Luce i Ive Raduića te fonda Majstorske radionice Drage Iblera i 
Drage Galića 1952. – 1982. U Muzeju su održane 4 izložbe za koje su tiskani prateći 
deplijani. Zbirkom Muzeja koristilo se 320 istraživača, a izložbeni program pratila su 
2.893 posjetitelja. 

U međunarodnoj akciji Noć muzeja 25. siječnja 2013. i u manifestaciji Dani 
otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 19. i 20. studenog 2013. godine 
32 jedinice Hrvatske akademije diljem Hrvatske posjetilo je ukupno više od 7.000 ljudi.  
5.5.    Arhiv i Knjižnica 

U Arhivu Hrvatske akademije nastavljen je proces kompjutorizacije cjelokupne 
njegove djelatnosti. Nastavljeno je sređivanje i obrada arhivskih fondova i zbirki, izrada 
znanstveno-informativnih pomagala i revizija arhivskih fondova i zbirki. 

Knjižnica Hrvatske akademije tijekom 2013. uvećala je fond knjiga za 879 
naslova, i to: kupnja 64, dar 348, zatim 104 naslova Akademijinih izdanja i 53 naslova 
izdanja uz potporu Zaklade Akademije te razmjena 310 naslova. Fond časopisa i serija 
uvećan je za 366 naslova, odnosno 1.503 sveska, i to: kupljeno je 12 naslova časopisa 
(isključivo domaćih), razmjenom je pristiglo 300 časopisa, uglavnom stranih, darovana su 
22 naslova, 29 naslova knjiga serijskih publikacija (66 sv.) te 3 naslova novina (115 
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brojeva). Nije kupljena nijedna baza podataka. Ukupna novčana sredstva za nabavu 
iznosila su 25.000 kn. 

Ukupno je u razmjenu poslano 1.050 knjiga na 172 adrese te je darovano 130 
Akademijinih izdanja. U 2013. godini izrađeno je sveukupno 17.356 novih zapisa u 
bibliografskoj bazi podataka, najviše u sklopu rekatalogizacije onog dijela fonda koji je bio 
obrađen samo u starom katalogu na listićima. 

Knjižnica je aktivno surađivala s repozitorijem DIZBI – Digitalna zbirka HAZU i 
koordinirala njegov rad. U suradnji s još 9 Akademijinih jedinica uključenih u repozitorij 
1. veljače 2013. započela je sudjelovati u projektu EU Europeana Cloud (eCloud). U 
2013. godini vrlo se aktivno radilo na razvoju programa za repozitorij te na sređivanju 
metapodataka radi njihova agregiranja u The European Library u sklopu projekta eCloud. 
Tijekom Noći muzeja, Noći knjige i Dana otvorenih vrata HAZU Knjižnica je 
organizirala 4 predavanja i popratne programe, koje je posjetilo 4.700 građana. Priredila 
je 6 izložbi knjiga te primila u obilazak knjižnice 20 grupa studenata i učenika. Upisala 
je 573 člana, imala 2.724 posjeta korisnika knjižnici te 12.722 jedinstvena korisnika 
Digitalne zbirke. 
5.6.  Znanstvena vijeća i druga tijela 

U Akademiji postoje i drugi oblici znanstvenoga rada. Tako je tijekom 2013. godine 
u okviru Akademije djelovalo 17 znanstvenih vijeća, i to: Znanstveno vijeće 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 toga djeluju 
Hrvatska kristalografska zajednica i 2 odbora: Odbor za narodni život i običaje te 
Odbor za koordinaciju rada Akademijinih znanstvenoistraživačkih i muzejsko-
galerijskih jedinica, kao i Međunarodni komitet za istraživanje boksita, aluminijevih 
hidroksida i aluminija (ICSOBA). Njihova je djelatnost detaljno opisana u Ljetopisu.  
 
6) NAKLADNIČKA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMIJE 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti od osnutka do kraja 2013. objavila je 
ukupno 5.922 sveska raznih publikacija. 

Tijekom 2013. Akademija je objavila ukupno 114 svezaka raznih publikacija, i to: 
24 knjige, 19 zbornika radova, 43 sveska časopisa, 2 knjige sažetaka, 2 rječnika, 10 
kataloga izložbi, 1 pretisak s knjigom komentara, 3 partiture i 9 spomenica preminulim 
akademicima. Od spomenutih 114 publikacija, Hrvatska je akademija objavila 84 sveska 
samostalno ili kao izvršni izdavač, a kao suizdavač 30 svezaka. Ukupno je objavljeno 
45.238 svezaka (prosječna naklada 396 primjeraka po naslovu). Osim tih izdanja 
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Akademija je objavljivala i tzv. sitni tisak – 7 deplijana za izložbe, programe događanja, 
plakate, diplome.  

U 2013. godini potporom Akademijine Zaklade objavljeno je 65 izdanja. 
Akademici su izvan Akademije objavili 21 knjigu.  

Tijekom 2013. godine objavljeno je ukupno 200 naslova!  
 
7) ZAKLADA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2013. godinu za Zakladu Hrvatske 
akademije bilo je osigurano 200.000 kuna kao dio naknade koju je Vlada Republike 
Hrvatske obećala Akademiji za oduzete stanove. Na dan 31. prosinca  2013. osnovna 
imovina Zaklade iznosila je 6.984.368,78 eura i 900.000 kuna oročenih sredstava, dok je 
stanje na žiro-računu bilo 694.085,32 kune, a na deviznom računu 59.735,13 eura i 
29.045,55 američkih dolara. 

U 2013. godini Zaklada Hrvatske akademije ukupno je potpomogla 158 projekata, a 
dodijelila je jednu studentsku stipendiju studentici Mandici Nikšić i jednu pjesničku 
nagradu akademiku Nikici Petraku iz fonda Nagrade Dragutin Tadijanović.  
 
8) GLAVNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA GODINU 2013. I ZAVRŠNI RAČUN 
ZA 2013.* 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 1. (200.) redovitoj 
sjednici održanoj 30. siječnja 2014. razmotrilo je i prihvatilo rezultate financijskog 
poslovanja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. sa sljedećim stanjem: 

UKUPNI PRIHODI ostvareni su u iznosu od 68.968.538,10 kuna, odnosno 
94,69% u odnosu na planirane. 

U strukturi ukupnih prihoda najveći udio otpada na prihode iz državnog proračuna 
(75,68%) 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 vlastiti prihodi Akademije koji čine 5,37% 
ukupnih prihoda, prihodi s naslova potpora od Ministarstava znanosti i Ministarstva 
kulture, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva te Gradskog ureda za kulturu Grada 
Zagreba čine 9,74%, prihodi iz proračuna jedinica lokalne samouprave sudjeluju s 3,05%, 
prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba 1,24% te prihodi od pomoći iz fondova EU 
koji se odnose na projekte koji se provode u Akademiji, a financiraju se sredstvima 
europskih fondova te sudjeluju u ukupnim prihodima s 4,64%. Iznimno su tijekom 2013. 
ostvareni i prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva na ime financiranja 
skupa forenzičara čiji su troškovi u cijelosti pokriveni sredstvima dobivenim od Američke 
akademije znanosti te čine 0,28%. 

UKUPNI IZDATCI ostvareni su u iznosu od 70.688.913,48 kuna, odnosno 
97,05% u odnosu na planirane.  
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U strukturi ukupnih izdataka 76,20% odnosi se na izdatke za zaposlene i 2,37% 
na naknade troškova za zaposlene. Izdatci za materijal i energiju čine 3,98% ukupnih 
izdataka, izdatci za usluge 12,74%, a ostali nespomenuti izdatci čine 1,18%. Ostali 
financijski izdatci iznose 0,09%, izdatci za tekuće pomoći institucijama i organizacijama u 
EU čine 2,11%, izdatci za stipendije i školarine 0,07%, tekuće donacije 0,55% te izdatci za 
nabavu nefinancijske imovine čine 0,69% ukupno ostvarenih izdataka za 2013. godinu.  
Kao rezultat poslovanja u 2013. godini iskazuje se manjak prihoda nad izdatcima u 
iznosu od 1.720.357,38 kuna. 

Unatoč tome što su uvjeti poslovanja Akademije tijekom 2013. bili nepovoljniji nego 
što je to bilo u 2012., uspjelo se – zahvaljujući izrazito racionalnom i ekonomskom 
ponašanju te strogoj kontroli svih izdataka – smanjiti negativan rezultat poslovanja u 
odnosu na 2012. za 43,06%, odnosno za 1.300.832,50 kuna. 
 
8.1. Završni račun za godinu 2013. 

U Bilanci poslovanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iskazana je ukupna 
vrijednost imovine (AKTIVA) u iznosu od 331.618.121,23 kune, a sastoji se od 
nefinancijske imovine (građevinski objekti, oprema, prijevozna sredstva, knjige u 
knjižnicama) u iznosu od 301.614.150,70 kuna te financijske imovine u iznosu od 
30.003.970,53 kune (novac u banci, dionice, potraživanja od kupaca, potraživanja iz 
proračuna i ostala potraživanja).   

Istovremeno je u PASIVI iskazana vrijednost obveza i vlastitih izvora u iznosu od 
331.618.121,23 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 5.205.533,79 kuna i vlastitih izvora 
(vlastiti izvori vlasništva i akumulirani viškovi prihoda iz prethodnih godina) u iznosu od 
326.412.587,44 kuna. 
 
8.2. I. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatske akademije znanosti i  

umjetnosti za 2014. 
Sredstva za redovnu djelatnost Akademije koja se osiguravaju u državnom 

proračunu za 2014. umanjena su u ukupnom iznosu od 783.591,00 kunu. 
Novi plan sredstava koji se za redovnu djelatnost Akademije osigurava u okviru 

državnog proračuna nakon provedenih izmjena iznosi 52.521.993,00 kune.  
Plan preostalih prihoda koji se osiguravaju iz drugih izvora financiranja ovim 

Izmjenama i dopunama nisu se mijenjali. 
Ukupni iznos Financijskog plana prihoda i izdataka nakon ovih izmjena iznosi 

69.051.993,00 kune. 
Osim predloženih izmjena u dijelu planiranih sredstava iz državnog proračuna,  

drugih promjena u prihodovnoj i rashodovnoj strani Financijskog plana za 2014. nema, 
međutim ima promjena u dijelu koji se odnosi na planiranje izdataka.  



Pretpostavlja se da 6e tijekom 2014. godine biti potrebna odredena uskladenja.
*Financijsko injeite (toika B. te 8.1. i 5.2) u potpunosti je izradila gospoda Ljubica
Petrovit, dipl. oec., voditeljica Financijske sluZbe Akademije.

9) ZAKLTUCa.X TZVJESCA
NaSa je Akademija jo5 od dana osnivanja pa sve do danas bila jedna od na5ih

temeljnih institucija, bila je i jest hram kulture hrvatskog naroda i svih gradana Republike
Hrvatske, hram znanosti, umjetnosti i stvarala5tva.

Postignutim rezultatima tijekom 2013. godine: 399 dogadanja i 200 objavljenih te
predstavljenih naslova, Sto je ukupno 599 dogaclanja, dak nekoliko tijekom jednog dana,
s pravom se ponosimo. Time smo, zahvaljujudi zajedniikom radu i nastojanjima svih
ilanova Akademije, tu svoju instituciju otvorili javnosti, svim gradanima Republike
Hrvatske, Sto je i prepoznato. Zastupali smo svojim radom najvi5e kriterije kvalitete i
slobode znanstvenog i umjetnidkog stvarala5tva. Poticali smo i promicali znanstveni,
kulturni i gospodarski napredak oslanjajuii se ponajprije na priznati stvaralaiki i moralni
autoritet svojih ilanova. Zato je na5a Akademija i u 2013. godini znala buknuti distim
plamenom intelektualne i moralne savjesti.

Zavriavajudi ovo izvje56e, dopustite mi, gospode i gospodo zastupnici Hrvatskoga
sabora, da uime Predsjedni5tva i Uprave llrvatske akademije znanosti i umjetnosti
zahvalim svim dlanovima, posebno razrednim tajnicima, dlanovima Predsjedni5tva,
voditeljima znanstvenih i muzejsko-galerijskih jedinica, predsjednicima znanstvenih vije6a
i odbora, svim dlanovima Akademije, svim sluZbenicima i namjestenicima u jedinicama i
strudnim sluZbama, svim znanstvenicima i znanstvenim novacima na zalaganju i
aktivnostima, jer jedino smo svojim zajednidkim radom omogu6ili obavljanje
mnogobrojnih i raznovrsnih zadaca koje prikazujem u ovom izvje5iu. Na temelju
izloilenogte podataka objavlienih u 117. knjizi Ljetopisa predlaLem Saboru Republike
Hrvatske da prihvati: IZYJE,SCE O RADU HRVATSKE AKADBMIJE ZNANOSTI I
UMJETNOSTI U 2013. GODINI.

G tajnik
Hrvatske akade sti i umjetnosti
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