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Zaključci 165. sjednice:  

 

Na 165. e-sjednici održanoj 06.04.2020. godine članovi Upravnog odbora donijeli su sljedeće zaključke:  

 

1) Usvojeni su Zapisnici sa 161., 162., 163. i 164. sjednice Upravnog odbora. 

2) Donesena je odluka o poništenju natječaja za zapošljavanje s obzirom na situaciju u državi 

uzrokovanu epidemijom COVID-19. 

3) Donesena je odluka o financiranju poslijediplomskog doktorskog studija. 

4) Donesena je odluka o imenovanju članova panela za vrednovanje te koordinatora panela. 

5) Prima se na znanje povlačenje kandidature sa natječaja „Istraživački projekti, rok 2019-04  te se donosi  

odluka o poništenju projektnog prijedloga u okviru navedenog natječaja. 

6) Donesena je odluka o mogućoj prenamjeni sredstava troškova usavršavanja natječaja Istraživački 

projekti IP-2016 u druge kategorije, a za trošak školarina doktoranda i poslijedoktoranda prenamjena 

nije moguća. 

7) Donesena je odluka kojom se odobravaju odgode dostava izvješća i mirovanje ugovornih obveza te 

isplate plaća zbog epidemiološke situacije, odnosno potresa u Zagrebu. 

8) Donesena je odluka da se, s obzirom na epidemiološku situaciju, može odobriti produljenje Ugovora 

o međusobnim pravima i obvezama za „Program razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih 

doktora znanosti“ iz Državnog proračuna i iz ESF sredstava ukoliko doktorandima u skoro vrijeme 

ističe ugovor o radu, a kako bi isti mogli završiti svoje ugovorne obaveze. 

9) Donesena je odluka o prihvaćanju drugih periodičnih izvješća za doktorande. 

10) Donesena je odluka o prihvaćanju prvih periodičnih izvješća za doktorande. 

11) Donesena je odluka o prihvaćanju 1. financijskog izvješća projekta financiranog u okviru okviru 

„Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa 2017. – 2023.” (CSRP), rok 2018-01. 

12) Donesena je odluka o prihvaćanju završnih izvješća u okviru programa ''Istraživački projekti'', rok 

2014-09. 

13) Donesena je odluka o prihvaćanju završnih izvješća u okviru programa „Uspostavno istraživački 

projekti“, rok 2014-09. 

14) Donesena je odluka o prihvaćanju završnih izvješća u okviru programa ''Istraživački projekti'', rok 

2013-11. 
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