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KLASA 614-02/22-01/01 
URBROJ 2170-57-06-22-3 

 
U Rijeci, 21. prosinca 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 treći 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 

 

 



                                                       
                                     

3 

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 (3. ciklus) 

 

PODACI O PRIJAVITELJU PODACI O FINANCIRANJU 

Prijavitelj Prijava 
Institucija  

doktorskog studija 

Iznos  

potpore  
(HRK)  

Stavke 

potpore  

Filip Vranješević 
Zimska škola računalne 

kemije CECAM 2023 
Odjel za 

biotehnologiju (SOBRI) 
10.000,00 

CECAM MolSim 
2023  

(kotizacija, putni 
troškovi i smještaj) 

Juran Kralj Prometej 2022 - Juran Kralj 
Odjel za 

biotehnologiju (SOBRI) 
9.690,00 

Materijalni troškovi 
provedbe 

istraživanja 

Ana Senkić 

Sudjelovanje na 
međunarodnoj zimskoj školi u 
području dvodimenzionalnih 

materijala 

Fakultet za fiziku 
(SOFRI) 

8.000,00 

Sudjelovanje u 
zimskoj školi 

dvodimenzionalnih 
materijala 

Nikolina Smiljanić 

Epistemologija pravnih 
procesa: važnost poticanja 

interdisciplinarnosti i kulture 
suradnje teorije i prakse 

Filozofski fakultet 
(FFRI) 

1.100,00 
Sudjelovanje na 

konferenciji 

Katarina Banov 
Trošelj 

Potpora unaprijeđenju 
statističkog postupka i 
diseminaciji rezultata 

Filozofski fakultet 
(FFRI) 

10.000,00 
Sudjelovanje na 

konferenciji i 
troškovi edukacije 

Kaća Piletić 

Učinak plinovitog ozona na 
višestruko otporne 

mikroorganizme u bolničkoj 
sredini 

Medicinski fakultet 
(MEDRI) 

8.340,00 

Materijalni troškovi 
provedbe 

(terenskog) 
istraživanja 
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Karlo Mladenić 

Prijava na Natječaj Fonda 
Prometej 2022. u svrhu 

financiranja troškova boravka 
na drugoj instituciji  

Medicinski fakultet 
(MEDRI) 

10.000,00 

Višemjesečni 
boravak na 

međunarodnoj 
instituciji 

Iva Žuža 

Evaluacija i prognostička 
vrijednost kalcificiranosti 

ilijačnih arterija u bolesnika s 
transplantiranim bubregom  

Medicinski fakultet 
(MEDRI) 

8,340,00 
Materijalni troškovi 

provedbe 
istraživanja 

Marin Bajek 
Prijava na natječaj Fonda 

Prometej 2022 
Medicinski fakultet 

(MEDRI) 
8.340,00 

Materijalni troškovi 
provedbe 

istraživanja 

Lovro Liverić 
Razvoj legura s efektom 

prisjetljivosti oblika na bazi 
bakra mikrolegiranih srebrom 

Tehnički fakultet 
(RITEH) 

8.340,00 
Materijalni troškovi 

provedbe 
istraživanja 

     

 
UKUPAN IZNOS POTPORE - PROMETEJ 2022 

(3. CIKLUS) 

82.150,00 

HRK  

 


