
KLASA 614-02/22-01/01
URBROJ 2170-57-06-22-1

U Rijeci, 03. lipnja 2022.

Slijedom provedene administrativne provjere i sadržajne evaluacije pristiglih prijava, od
strane imenovanih predstavnika Osnivača fonda za poticanje znanstveno-istraživačkih
djelatnosti studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Rijeci kao
članova stručnog povjerenstva u sklopu Natječaja za sufinanciranje znanstveno -
istraživačkih djelatnosti studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija
Sveučilišta u Rijeci “Prometej” za 2022. godinu (od 17. siječnja 2022. godine - u daljnjem
tekstu: Natječaj), ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci sukladno Sporazumu o
osnivanju i djelovanju Fonda “Prometej” (KLASA: 003-01/22-01/14; URBROJ:
2170-57-01-22-179 od 23. prosinca 2021. godine), donosi sljedeću

ODLUKU

I. Utvrđuje se

Konačna lista potpore za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih djelatnosti studenata
poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu:

Prijavitelji) - PROMETEJ - za prvi ciklus dodjele sredstava u 2022. godini
(Prilog 1 kao sastavni dio Odluke)

II. Potpora koja se temeljem utvrđene Konačne liste iz točke I. ove Odluke dodjeljuje
Prijaviteljima iz točke I. ove Odluke, iznosi najviše 10.000,00 HRK (slovima:
desettisućakuna) po Prijavitelju/prijavi, i isplaćuje se sastavnici Sveučilišta u Rijeci
koju je Prijavitelj prilikom prijave na Natječaj označio kao sastavnicu na kojoj se
izvodi upisani sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij, za što su priložene
adekvatne, od institucije izdane potvrde.

III. Dodijeljena potpora ne može se koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene
(dodaci na plaću, honorari), nabavku kapitalne opreme i financiranje materijalnih
troškova redovitog poslovanja („hladni pogon“), već se ista može trošiti isključivo
za potrebe Prijavitelja i to za znanstveno-istraživačke aktivnosti/djelatnosti koje
nisu financirane iz nekih drugih izvora sredstava, a sukladno navedenim stavkama
utvrđenima u Konačnoj listi iz točke I. ove Odluke.
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IV. Sastavnica iz točke II. ove Odluke dužna je zasebno knjigovodstveno pratiti tijek
doznačenih sredstava.

V. Prijavitelj je dužan nakon proteka roka od jedne godine računajući od dana
prijenosa sredstava sastavnici iz točke II. ove Odluke, podnijeti knjigovodstveno
izvješće o načinu trošenja sredstava. Izvješće se može podnijeti i prije ako su
sredstva potrošena u kraćem vremenskom periodu. U slučaju opravdanih razloga,
Prijavitelj (korisnik sredstava) može pisanim putem zatražiti od Zaklade
Sveučilišta u Rijeci produljenje roka za podnošenje izvješća.

VI. Prijavitelj je prilikom trošenja dodijeljene potpore dužan pridržavati se svih pravila
trošenja sredstava Sveučilišta u Rijeci i njegove sastavnice (jednostavna nabava).

VII. Natječaj ostaje otvoren do iscrpljenja sredstava Fonda.

VIII. U svemu što nije posebno određeno ovom Odlukom, primjenjuju se pravila
Natječaja za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih djelatnosti studenata
poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci - PROMETEJ
- za 2022. godinu te odgovarajući zakonski i podzakonski akti te opći akti
Sveučilišta u Rijeci, njegovih sastavnica i Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Dostaviti:
- Osnivačima fonda “Prometej”, prema dostavnoj listi
- Prijaviteljima iz konačne liste (Prilog 1) u točki I. Odluke, prema dostavnoj listi
- Sastavnicama iz konačne liste (Prilog 1) u točki I. Odluke, prema dostavnoj listi
- Pismohrani, ovdje
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Prilog 1. Konačna lista prijavitelja kojima se odobrava sufinanciranje
znanstveno-istraživačke djelatnosti u sklopu Natječaja za sufinanciranje znanstveno -

istraživačkih djelatnosti studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija
Sveučilišta u Rijeci “Prometej” za 2022. godinu (1. ciklus)

PODACI O PRIJAVITELJU PODACI O FINANCIRANJU

Prijavitelj Prijava
Institucija

doktorskog studija

Iznos
potpore

(HRK)

Stavke
potpore

Alessandro
Manzin

Utjecaj sportskih događaja na
turističku potražnju i razvoj

partnerstava destinacije

Fakultet za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu

(FMTU)
1,000.00

Tisak
instrumenta

Dora
Rašan

Uloga enogastronomije u
kreiranju nezaboravnog doživljaja

za turiste

Fakultet za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu

(FMTU)
2,000.00

Statistički
program

Dunja
Meštrović

Prijava na natječaj Prometej
Fakultet za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu

(FMTU)
2,494.00

Konferencija i
seminar

Ina
Viduka

Uspostava metode protočne
citometrije na INSERM institutu u

Lyonu u svrhu unapređenja
znanstveno-istraživačkog rada u

sklopu doktorata

Medicinski fakultet
(MEDRI)

10,000.00
Boravak na

stranoj instituciji

Jasmina
Isaković

Sastavljanje prototipa
Čerenkovljevog detektora za
proučavanje miona i njihove

primjene u biološkim znanostima

Odjel za fiziku/
Fakultet za fiziku

(SOFRI)
10,000.00

Istraživački
materijal

Jelena
Musulin

Automatizirani sustav za detekciju
karcinoma usne šupljine

Tehnički fakultet
(RITEH)

7,000.00
Istraživački

materijal
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Mario
Pecimotika

AtmoHEAD2022
Odjel za fiziku/

Fakultet za fiziku
(SOFRI)

7,100.00
Istraživački

materijal/oprema

Martina
Tičić

Recognition and enforcement of
the EU regulations on

cross-border collection of
monetary claims

Pravni fakultet
(PRAVRI)

10,000.00
Boravak na

stranoj instituciji

Maša
Knežević

Boravak na drugoj instituciji u
svrhu znanstvenog rada i

usavršavanja

Medicinski fakultet
(MEDRI)

10,000.00
Boravak na

stranoj instituciji

Romina
Agbaba

Menadžment turističke destinacije
u kriznim situacijama

Fakultet za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu

(FMTU)
8,100.00 Konferencija

Tedo
Vrbanec

Razvoj metodološkog okvira za
utvrđivanja semantičke sličnosti
dokumenata modelima dubokog

učenja

Odjel za
informatiku/Fakultet

informatike i digitalnih
tehnologija

(SOIRI)

10,000.00

Računalna
oprema za

paralelnu obradu
podataka

Mateo
Jakac

Utjecaj okoliša na sastav propolisa
s područja zapadne Hrvatske

Medicinski fakultet
(MEDRI)

10,000.00
Terensko

istraživanje i
oprema

Ema
Petaković

Ključni faktori uspjeha primjene
kontinuiranih poboljšanja u

hotelijerstvu

Fakultet za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu

(FMTU)
2,000.00

Materijalni troškovi
(literatura,

diktafon, 1KA
survey)

Marin
Grbac

Sudjelovanje na međunarodnom
znanstvenom kongresu

Građevinski fakultet
(GRADRI)

5,000.00 Konferencija

Patrizia
Janković

Dizajn kratkih linearnih i cikličkih
katalitičkih peptida inspiriran

hidrolazom

Odjel za biotehnologiju
(SOBRI)

10,000.00

Konferencija i
istraživačka

oprema/materijal

UKUPAN IZNOS POTPORE - PROMETEJ 2022
(1. CIKLUS)

104,694.00
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