
                                                        
                                     

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
Klasa: 644-01/20-01/56 
Ur. broj: 2170-57-01-20-10 
 
Rijeka, 20. listopada 2020. 
 
 

PRELIMINARNI REZULTATI NATJEČAJA ZA INSTITUCIJSKO FINANCIRANJE 
MULTIDISCIPLINARNIH ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH I UMJETNIČKIH PROJEKATA KOJI SU 

IZRAVNO ILI POSREDNO POVEZANI S EPIDEMIJOM COVID – 19 “MULTIDISCIPLINARNI COVID 
– 19 PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI” 

 
 

I. 
Sukladno Natječaju za institucijsko financiranje multidisciplinarnih znanstveno-istraživačkih 
i umjetničkih projekata koji su izravno ili posredno povezani s epidemijom COVID-19 
„MULTIDISCIPLINARNI COVID-19 PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI" objavljenom 17. lipnja 
2020. (Klasa: 644-01/20-01/56, Ur. broj: 2170-57-01-20-1), objavljuju se preliminarni 
rezultati s popisom projekata predviđenih za financiranje i prijedlogom financijskih sredstava 
za dodjelu u 2020. godini. Predmetnim Natječajem Sveučilište u Rijeci, sukladno financijskim 
sredstvima osiguranim Ugovorom o programskom financiranju Sveučilišta u Rijeci u akademskim 
godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. (KLASA 402-01/19-01/23, URBROJ: 

2170-57-01-19-1 od 2. svibnja 2019.) te Odluci Senata o područjima namjenskog financiranja 
znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini (KLASA: 003-01/20-

03/02, URBROJ: 2170-57-01-20-221), namjenski raspodjeljuje iznos od 200.000,00 kuna za 
financijsku potporu četirima multidisciplinarnim projektima, od kojih svaki mora uključivati 
najmanje tri sastavnice Sveučilišta u Rijeci te najmanje tri različita područja znanosti. 
 

II. 
Prijave pristigle na Natječaj je, na temelju Kriterija za dodjelu financijske potpore projektima, 
vrednovalo, ocijenilo i bodovalo Povjerenstvo za evaluaciju predmetnih prijava (u daljnjem 
tekstu „Povjerenstvo“) u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, izv. prof. dr. sc. Goran 
Vukelić i doc. dr. sc. Sanja Klobučar Marjanović. 
 

III. 
Na Natječaj su pristigle ukupno 4 projektne prijave. Sve pristigle prijave udovoljile su nužnim 
uvjetima Natječaja pa je, na temelju provedenog vrednovanja, Povjerenstvo usvojilo sljedeći 
popis projekata s predloženim iznosom financiranja: 

 



                                                        
                                     

 

Naslov projekta Sastavnica  
Voditelj 
projekta 

Prosječna ocjena 
u postupku 

vrednovanja 

Predloženi 
iznos (HRK) 

SARS-CoV-2 
Supramolekularni 
mimetici za otkrivanje 
peptida koji induciraju 
zarobljavanje virusa 

Odjel za 
biotehnologiju 

Daniela 
Kalafatović 

93 50.000,00 

Razvoj inteligentnih 
sustava za predviđanje 
medicinskog i 
ekonomskog utjecaja 
COVID-19 

Tehnički 
fakultet 

Saša 
Vlahinić 

88 50.000,00 

Uspostava metode za 
izolaciju RNK virusa u 
komunalnim otpadnim 
vodama kao priprema za 
model praćenja SARS-
CoV-2 virusa u populaciji 

Medicinski 
fakultet 

Dražen 
Lušić 

87 50.000,00 

Psihološke promjene 
bolesnika s akutizacijom 
kroničnog zatajivanja 
srca tijekom COVID-19 
epidemije 

Medicinski 
fakultet 

Teodora 
Zaninović 
Jurjević 

75 50.000,00 

 
IV. 

Prigovori na Privremenu rang-listu podnose se pisanim putem na adresu elektroničke pošte 
znanost-tz@uniri.hr u roku od pet (5) radnih dana od dana objave preliminarnih rezultata. 
Odluku o podnesenim prigovorima donosi Rektorica uz prethodno mišljenje Savjeta za 
znanost koji za potrebe donošenja mišljenja može, po potrebi, angažirati vanjske neovisne 
eksperte. Nakon odlučivanja o prigovorima, rektorica donosi konačnu Odluku o rezultatima 
i raspodjeli sredstava temeljem predmetnog Natječaja. 
 

REKTORICA 
 
 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 

mailto:znanost-tz@uniri.hr

