
 

Ilica 24, 10000 Zagreb / Vladimira Nazora 2, 51410 Opatija  

tel 051 228-690 faks 051 271-085 www.hrzz.hr MB 1626841 OIB 88776522763 IBAN HR3323600001101575620 

 

Zaključci 152. sjednice: 

 

Na 152. sjednici održanoj 28.11.2019. godine članovi Upravnog odbora donijeli su sljedeće 

zaključke: 

 

1) Usvojeni su Zapisnici sa 150. i 151. sjednice Upravnog odbora. 

2) Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora. 

3) Donesena je odluka o isplati božićnice i dara za dijete zaposlenicima Zaklade. 

4) Usvojene su izmjene i dopune Procedure o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatske 

zaklade za znanost. 

5) Usvojio se konačan tekst izmjena i dopuna Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog 

(javnog dokumentarnog) gradiva Hrvatske zaklade za znanost i Popisa javnog 

dokumentarnoga gradiva Hrvatske zaklade za znanost. 

6) Donesena je odluka o prihvaćanju teksta natječaja za Uspostavno istraživačke projekte i 

Istraživačke projekte, rok 02-2020. 

7) Donesena je odluka koji projektni prijedlozi se prihvaćaju za financiranju u okviru programa 

„Istraživački projekti“, rok 04-2019 i „Uspostavni istraživački projekti“, rok 04-2019. 

8) Donesena je odluka o prihvaćanju zahtjeva za izuzimanje projekta sa rezervne liste. 

9) Usvojen je tekst Ugovora o dodjeli sredstava po natječaju Istraživački projekti i Uspostavni 

istraživački projekti, šifra natječaja: 2019-04. 

10) Donesena je odluka o usvajanju teksta Multilateral Lead Agency Sporazuma i pripadajućih 

Uputa za njegovu provedbu. 

11) Donesena je odluka o prihvaćanju završnog izvješća u okviru programa ''Program poticanja 

istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena'', rok 2016-06. 

12) Donesena je odluka o prihvaćanju prvih periodičnih izvješća za „Istraživačke projekte“, rok 

2018-01. 

13) Donesena je odluka o prihvaćanju drugih periodičnih izvješća za „Istraživačke projekte“, rok 

06-2016. 

14) Donesena je odluka o prihvaćanju prvih periodičnih izvješća za „Uspostavno istraživačke 

projekte“, rok 2017-05. 

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

06. 

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

rok 2017-05. 

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

18) Upravni odbor je razmatrao molbe i prigovore. 
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