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Zaključci 140. sjednice: 

 

Na 140. sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine članovi Upravnog odbora donijeli su sljedeće 

zaključke: 

1) Usvojen je zapisnik sa 136., 137., 138. i 139. sjednice Upravnog odbora 

2) Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora. 

3) Donesen je rebalans financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2019. godinu. 

4) Usvojene su izmjene plana nabave za 2019. godinu. 

5) Donesena je nova Procedura za zaprimanje računa, provjere računa i pravovremenog 

plaćanja računa sukladno važećem Zakonu. 

6) Donesena je nova Procedura za stvaranje ugovornih obveza 

7) Donesena je odluka o dodatku okvirnog sporazuma za uredske potrepštine – toneri. 

8) Donesena je oduka o odabiru tvrtke Martexil za uslugu čišćenja ureda u Zagrebu. 

9) Donesena je odluka o izdavanju nove business mastercard kartice zagrebačke banke te 

utvrđivanje svrhe korištenja. 

10) Donesena je odluka o internoj raspodjeli radnika u Zakladi.  

11) Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje u odjelu za mlade istraživače. 

12) Upravni je odbor raspravljao o objavi rezultata u svezi s projektom „Genetički leksikon“ 

13) Donesena je odluka o financiranju projektnih prijedloga „Istraživački projekti“ za rok 2018-12. 

14) Donesena je odluka o usvajanju teksta Uputa za provedbu TTPP. 

15) Donesena je odluka o usvajanju teksta natječaja za Program „Potpora istraživačima za 

prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća“. 

16) Upravni odbor je raspravljao o prijedlozima natječajne dokumentacije za bilateralni natječaj 

slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata (ARRS-HRZZ;AHR). 

17) Donesena je odluka prihvaćanju prijedloga Ugovora o dodjeli sredstava - za natječaj 

„Partnerstvo u istraživanjima“, rok 2018-12. 

18) Donesena je odluka o prihvaćanju financiranja projektnih prijedloga za natječaj „Partnerstvo 

u istraživanjima“, rok 2018-12. 

19) Donesena je odluka o imenovanju neovisnih stručnjaka za praćenje projekata 

20) Donesena je odluka o dinamici isplate druge rate sredstava za „Istraživačke projekte“, rok 01-

2018. 

21) Upravni odbor raspravljao o je razradi novih natječaja Europskih istraživačkih vijeća (ERC). 

22) Donesena je odluka o prihvaćanju projektnih prijedloga za natječaj „Tenure Track Pilot 

Programme“, rok 2018-07. 

23) Donesena je odluka o prihvaćanju prvog projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. 

24) Donesena je odluka o prihvaćanju periodičnih i završnih izvješća za projekte. 

25) Upravni odbor je razmatrao molbe i prigovore. 
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