
HRVATSKE VODE, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 
objavljuju 

 
JAVNI NATJEČAJ 

 
za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih knjiga i zbornika radova iz  

područja upravljanja vodama u 2011. godini 
 

 
I. 
 

Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje 
objavljivanja znanstvenih knjiga i zbornika radova iz područja upravljanja vodama u 
2011. godini. Znanstvenom knjigom se smatra:  

− znanstveno djelo koje sadrži rezultate znanstvenih istraživanja ili pregled 
znanstvenih istraživanja s novim zaključcima od interesa za znanost,  

− znanstvena građa s kritičkim pregledom i znanstvena sinteza (znanstvena 
monografija),    

− prijevod značajnijeg znanstvenog djela, 
− posebno vrijedno djelo za promicanje znanosti medu mladima. 

Zbornikom radova se smatra publikacija koja sadrži više sadržajno samostalnih 
priloga više autora, povezanih zajedničkim naslovom. 

II. 
 

Na natječaj se mogu prijaviti autori, izdavači, znanstvene i znanstveno-nastavne 
ustanove, znanstvene i znanstveno-stručne udruge.  
 

III. 
 

Natjecatelji podnose prijavu za dodjelu sredstava u pisanom obliku preporučenom 
poštom ili osobno na pisarnici Hrvatskih voda. 
 
Uz prijavu treba priložiti popunjeni Zahtjev za novčano podupiranje izdavanja 
udžbenika i znanstvene knjige u 2011. godini – formular Hrvatskih voda, koji je 
dostupan na web stranici Hrvatskih voda (www.voda.hr). 
 
 

IV. 
 

Hrvatske vode sufinancirat će pokriće dijela troškova za objavljivanja znanstvenih 
knjiga i zbornika radova iz područja upravljanja vodama u 2011. godini, za sastavnice 
vodnoga gospodarstva: zaštita od štetnog djelovanja voda, korištenje voda i zaštita 
voda. 

Novac namijenjen tiskanju knjige ne može dobiti autor kao fizička osoba. Ugovor o 
novčanom podupiranju sklapa se između Hrvatskih voda i korisnika sredstava te 
obvezno sadrži svrhu, uvjete, rokove i način podupiranja. Po isteku razdoblja za koje 
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su sredstva dodijeljena, korisnik je dužan, u roku od trideset dana, dostaviti pismeno 
izvješće o utrošenim sredstvima, a neutrošena sredstva vratiti Hrvatskim vodama.  

Korisnik je dužan u impresumu sufinanciranog izdanja navesti da je izdanje tiskano 
uz novčanu potporu Hrvatskih voda.  

Korisnik je dužan Hrvatskim vodama dostaviti 7 (sedam) primjeraka publikacije u 
tiskanom obliku. 

V. 
 

Prijave za dodjelu sredstava iz točke I. razmatrat će povjerenstvo koje je osnovano u 
Hrvatskim vodama, a odluku o dodjeli sredstava donijet će generalni direktor 
Hrvatskih voda na temelju prijedloga povjerenstva. Natjecateljima će se dodijeliti 
financijska sredstva za namjene iz točke IV. ovog natječaja na temelju obračuna, koji 
se podnosi po zaključenju ugovora, ali ne kasnije od 30. studenog 2011. zajedno s 
dokazima o izvršenim poslovima prema programu. 
 

VI. 
 

Prijave na natječaj podnose se zaključno do 14. ožujka 2011. na adresu: 
 
Hrvatske vode 
Sektor razvitka 
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 
 
S naznakom «Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava za objavljivanje 
znanstvenih knjiga i zbornika radova u 2011. godini». 
 
Nepravodobno dostavljeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u obzir. 
 

VII. 
 

Hrvatske vode će u roku od trideset (30) dana donijeti odluku o raspodjeli sredstava 
iz ovog natječaja i o tome pismenim putem obavijestiti podnositelje zahtjeva. 
 
 
 
 Za Hrvatske vode 
 Direktor razvitka  
 
 
 Dr.sc. Danko Biondić 
 
 
 
Klasa: 402-07/11-01/7  
Ur. broj: 374-1-03-11-2 
Zagreb, 16.02.2011. 


