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Zaključci 151. sjednice: 

 

Na 151. sjednici održanoj 15.11.2019. godine članovi Upravnog odbora donijeli su sljedeće 

zaključke: 

 

1) Donesena je odluka prihvaćanju ponude za nabavu uredskih potrepština – grupa 2. toneri 

tvrtke AT Kvarner  d.o.o. te se odobrava sklapanje okvirnog sporazuma sa tvrtkom At 

Kvarner d.o.o. 

2) Donesena je odluka prihvaćanju ponude za nabavu programa za elektroničko zaprimanje e-

računa tvrtke Konto  d.o.o. 

3) Donesena je odluka o otvaranju financijskih pregovora za natječaj Istraživački projekti (IP-04-

2019). 

4) Donesena je odluka o otvaranju financijskih pregovora za natječaj Uspostavno istraživački 

projekti (UIP-04-2019). 

5) Donesena je odluka o prihvaćanju projektnog prijedloga za natječaj „Istraživački projekti“, 

rok prijave 01-2018. 

6) Donesena je odluka o prihvaćanju projektnog prijedloga za natječaj „Program podrške 

istraživačima za prijavu na potporu Europskog istraživačkog vijeća“. 

7) Donesena je odluka o odobravanju donacija materijala/predmeta za provođenje odgojno-

obrazovnih aktivnosti iz područja znanosti pravnim osobama koje su sudjelovale u 

aktivnostima Europske noći istraživača. 

8) Donesena je odluka o imenovanju predstavnika Hrvatske zaklade za znanosti u radnoj 

skupini za izradu projektnog prijedloga za natječaj „MSCA-NIGHT: European Researchers' 

Night 2020“. 

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

06-2016. 

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

projekte“, rok 05-2017. 

11) Donesena je odluka o prihvaćanju prvog periodičnog izvješća za „Istraživačke projekte“, rok 

2018-01. 

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

06-2016. 

13) Donesena je odluka o prihvaćanju izvanrednih izvješća za „Uspostavno istraživačke projekte“, 

rok 2017-05. 

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

15) Donesena je odluka o prihvaćanju novog financijskog izračuna neutrošenih sredstava 

odnosno sredstava za povrat Zakladi financiranog u okviru programa ''Uspostavni 

istraživački projekti'', rok 2014-09. 

16) Upravni odbor je razmatrao molbe. 
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