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Zaključci 150. sjednice: 

 

Na 150. sjednici održanoj 29.10.2019. godine članovi Upravnog odbora donijeli su sljedeće 

zaključke: 

 

1) Usvojeni su Zapisnici sa 147., 148. i 149,. sjednice Upravnog odbora. 

2) Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora. 

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

4) Utvrđen je Izvještaj o prihodima i rashodima Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. rujna 2019. godine i Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima. 

5) Donesena je 4. izmjena Plana nabave Hrvatske zaklade za znanost za 2019. godinu. 

6) Donesena je odluka o financiranju troškova redovne skrbi djece predškolske dobi 

zaposlenika Zaklade kao dodatnog oblika primitaka u obliku neoporezive naknade, za 

razdoblje od listopada do prosinca 2019. godine. 

7) Usvajen je pročišćeni tekst Pravilnika o naknadama putnih i drugih troškova na službenom 

putovanju Hrvatske zaklade za znanost. 

8) Donesena je odluka o sklapanju ugovora o radu na neodređeno na radno mjesto 

„Koordinator znanstvenih projekata i programa 2. vrste“ u Odjelu za znanstvene projekte i 

programe. 

9) Donesena je odluka o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji s tvrtkom CROATIA AIRLINES, 

hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. 

10) Podneseno je izvješće o provedenoj edukaciji „Implementation of Monitoring and Evaluation 

Systems“ održanoj 14. i 15. listopada 2019. godine. 

11) Utvrđen je tekst natječaja „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih 

doktora znanosti“. 

12) Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele 

sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade. 

13) Donesena je odluka o razrješenju članice panela za vrednovanje za natječajne rokove UIP-04-

2019 i IP-04-2019. 

14) Utvrđen je tekst javnog poziva za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske 

zaklade za znanost. 

15) Usvojene su izmjene Uputa za provedbu projekata u okviru natječaja „Hrvatsko-švicarskog 

istraživačkog programa“. 

16) Donesena je odluka koji projektni prijedlozi se prihvaćaju za financiranje u okviru „Programa 

suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja““. 

17) Donesena je odluka o donaciji materijala/predmeta za provođenje odgojno-obrazovnih 

aktivnosti Europske noći istraživača 2019. 

18) Donesena je odluka o odobravanju dodatnog financiranja doktoranada u sklopu Hrvatsko-

švicarskog istraživačkog programa. 

19) Donesena je odluka o otvaranju postupka financijskih pregovora na natječaj Istraživački 

projekti (IP-04-2019). 

20) Donesena je odluka o prihvaćanju prvog periodičnog izvješća za „Uspostavno istraživačke 

projekte“, rok 05-2017. 

21) Donesena je odluka o prihvaćanju drugog periodičnog izvješća za „Istraživačke projekte“, rok 

06-2016. 
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22) Donesena je odluka o prihvaćanju izvanrednih izvješća za „Istraživačke projekte“, rok 2016-

06. 

23) Donesena je odluka o prihvaćanju završnih izvješća za „Istraživačke projekte“, rok 2013-11. 

24) Donesena je odluka o prihvaćanju završnih izvješća za „Istraživačke projekte“, rok 2014-09. 

25) Donesena je odluka o prihvaćanju promjene mentora za doktoranda. 

26) Donesena je odluka o prihvaćanju usavršavanja doktorandice u okviru programa Erasmus+. 

27) Upravni odbor je razmatrao molbe i prigovore. 
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