
HRVATSKE VODE, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220 
objavljuju 

 
JAVNI NATJEČAJ 

 
za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata iz  

područja upravljanja vodama u 2011. godini 
 

 
I. 
 

Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje 
znanstveno-istraživačkih projekata iz  područja upravljanja vodama u 2011. godini. 
Sredstva iz stavka prvog ove točke su nepovratna. 
 

II. 
 

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane za znanstveno-
istraživački rad u području voda. Projekti se moraju izvoditi u znanstvenim 
ustanovama upisanima u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i športa. 
Na natječaj se ne mogu prijaviti pravne osobe koje su u stečaju ili postupku 
likvidacije.  
 

III. 
 

Natjecatelji podnose prijavu za dodjelu sredstava u pisanom obliku preporučenom 
poštom ili osobno na pisarnici Hrvatskih voda. 
 
Uz prijavu treba priložiti sljedeće: 
 

− Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje 
znanstveno-istraživačkih projekata iz područja upravljanja vodama u 2011. 
godini – formular dostupan na web stranicama Hrvatskih voda (www.voda.hr ); 

− Osnovnu ili pretežitu djelatnost znanstvene ustanove s priloženom 
registracijom i podacima o projektima iz područja upravljanja vodama; 

− Ugovor o suradnji radi provedbe znanstvenog projekta, sklopljenog s 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. 

 
 
Vrijednost traženih sredstava treba biti iskazana u kunama. 
 

IV. 
 

Hrvatske vode sufinancirat će pokriće dijela troškova za znanstveno-istraživačke 
projekte iz područja upravljanja vodama u 2011. godini, za sastavnice vodnoga 
gospodarstva: zaštita od štetnog djelovanja voda, korištenje voda i zaštita voda. 
Hrvatske vode će sudjelovati u pokriću troškova iz prethodnog stavka ove točke 
najviše do 50 posto njihovog ukupnog iznosa. Sredstva Hrvatskih voda ne mogu se 
koristiti za pokriće putnih troškova i troškova za dnevnice za službena putovanja. 
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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 
nepovratna financijska sredstva za namjene iz točke IV. ovog natječaja na temelju 
obračuna koji se podnosi u roku od jednog mjeseca po zaključenju projekta, ali ne 
kasnije od 30. studenog 2011., zajedno s dokazima o izvršenim poslovima prema 
programu odnosno realizaciji projekta. Uz obračun je potrebno dostaviti i dokaz da je 
korisnik ovih sredstava ispunio sve dospjele obveze prema državi (plaćeni porezi i 
doprinosi) te da je ispunio sve dospjele obveze prema Hrvatskim vodama, ukoliko 
postoje.  

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 znanstveno-
istraživačke projekte 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: 402-07/11-01/8 
Ur. broj: 374-1-03-11-1 
Zagreb, 16.02.2011. 
 
 
 


