
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/42 
URBROJ: 2170-24-01-21-1/TT 
Rijeka, 08. listopad 2021. 
 
 

Na temelju  članka 63. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i članka 20. stavka 1. podstavka 1. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 
upućujem 
 

P O Z I V 
za  I. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2021./2022. 

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 08. listopada 2021. godine do 12. listopada 
2021. godine te putem internetske platforme MS TEAMS 12. listopada 2021. godine u 
14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika XX. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 09. 

rujna do 14. rujna 2021. godine – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  

 
3. I z v j e š ć e   p r o d e k a n a  

 
4.  S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 

 
5. Prijedlog za osnivanje Centra za medicinu utemeljenu na dokazima pri Medicinskom 

fakultetu u Rijeci – prezentacija doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. – prilog 
(elaborat) na SharePoint Portalu 

 
6. Prezentacija izvješća o radu Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete – doc. 

dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med. 
 

7. Donošenje  odluke  o  angažiranju  vanjskih  suradnika  za  izvođenje  nastave na 
studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci za akad. 2021./2022. godinu (molimo da pod 
ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) – prilog na SharePoint portalu 

 
Prijedlog odluke: 

 



I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na Integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina, Integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku, 
Preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo i 
Preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika 
Medicinskog fakulteta u Rijeci za akademsku 2021./2022. godinu. 

  
II. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja i primjenjuje se za 

akademsku 2021./2022. godinu. 
 

8. Donošenje odluke o izboru voditelja studija Farmacija Medicinskog fakulteta u Rijeci 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Imenuje se prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. za voditelja Integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmacija Medicinskog fakulteta 
u Rijeci 
 

II. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja. 
 

9. Donošenje odluke o osnivanju Katedre za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Osniva se Katedra za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
II. Zaposlenici Katedre za kirurgiju prelaze na Katedru za dječju kirurgiju, i to: 

 
- izv. prof. dr. sc. Harry Nikolić, dr. med. za 25% nastavne norme 
- izv. prof. dr. sc. Nado Bukvić, dr. med. za 25% nastavne norme 
- doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med. za 50% nastavne norme 

 
te naslovni asistenti: 

- Damir Hasandić, dr. med. 
- Aleksandar Orban, dr. med. 
- Marko Radman, dr. med. 

 
III. Kolegij „Kirurgija dječje dobi“ na Integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina i Integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku koji se održavao na Katedri za 
kirurgiju, nastavlja se održavati na Katedri za dječju kirurgiju. 
 

IV. Ova odluka stupa na snagu od 01. studenog 2021. godine.  
 

10. Donošenje odluke o visini školarine na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 



Prijedlog odluke: 

 

Odluka o visini školarine za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Medicina na engleskom jeziku (10.000,00 eura). Navedeni iznos uključuje integrirane troškove 
(trošak studija, edukaciju i certificiranje iz hrvatskog jezika). Odluka se odnosi na akademsku 
godinu 2022./2023. 

11. Donošenje odluke o visini ostalih troškova: pripremni tečaj za razredbeni postupak, 
troškovi prijave i izvedbe razredbenog postupka (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

-  cijena pripremnog tečaja za razredbeni postupak za studij Medicine na engleskom 
jeziku iznosi 800 eura  

 
- cijena troškova prijave i izvedbe razredbenog postupka za studij Medicine na 

engleskom jeziku iznosi 200 eura.  
 

Odluka se primjenjuje od akademske godine 2022./2023. 
 
12. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka 

za upis studenata na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Medicine na engleskom jeziku u akademskoj godini 2022./2023. (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I.  Imenuje se slijedeće Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka za upis studenata 
na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine na engleskom jeziku u 
akademskoj godini 2022./2023.: 

            
   Predsjednica Povjerenstva:  

                 Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
 

  Članovi Povjerenstva: 
1. Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
2. Izv. prof. .dr.sc. Lara Batičić, dipl.san.ing. 
3. Izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. 
4. Prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. 
5. Prof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl. ing. 
6. Izv. prof. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. kem. teh. 
7. Doc. dr. sc. Mirna Petković Didović, dipl. ing. kemije 
8. Izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mr. ph. 
9. Doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. 
10. Izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl. san. ing. 
11. Dr. sc. Anita Barišić, dr.med., asistent 
12. Ana Božanić, prof. matematike i fizike, asistent 



Koordinatorica: 
      Paola Car, mag. oec. 

 
13. Donošenje odluke o rokovima za prijavu na studijske programe izvan NISpVu 

sustava u akademsku 2022./2023. godinu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 
Određivanje rokova za ljetni i jesenski rok upisa u I. godinu sveučilišnih studija Medicinskog 
fakulteta u Rijeci u akademskoj 2022./2023. godini izvan NISpVu sustava  
 

  Proljetni rok Ljetni rok Jesenski rok 
Rok za prijavu na prijemni ispit 22.04.2022 17.06.2022 02.09.2022 

Pripremni tečaj iz područja 
biologije, fizike i kemije 

09.05. do 
12.05.2022 

04.07. do 
07.07.2022 

19.09. do 
22.09.2022 

Datum održavanja prijemnog 
ispita 

13.05.2022 08.07.2022 23.09.2022 

Objava rezultata prijemnog 
ispita/konačne rang liste  

15.05.2022 11.07.2022 26.09.2022 

Rok za žalbe (u roku 24 h od 
objave rezultata prijemnog ispita) 

16.05.2021 12.07.2022 27.09.2022 

Upisi 18.07. do 20.07.2022 28.09. do 
29.09.2022 

 
14.  Donošenje odluke o utvrđivanju kvote za upis studenata u I. godinu sveučilišnih 

studija u akademskoj 2022./2023. godini izvan NISpVU sustava (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Studij Kvota 

MEDICINA 

(studij na engleskom jeziku) 

50  

 
15. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta na Integriranom preddiplomskom 

i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za akad. 2021./2022. godinu (molimo da 
pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 

Predmet Dosadašnji 
voditelj  

Novi voditelj  Studijska 
godina 

Status 
predmeta 

Patologija   Prof.dr.sc. Elvira 
Mustać 

Doc.dr.sc. Dora Fučkar 
Čupić  

3. obvezni 



16. Donošenje odluke o usvajanju izvedbenih nastavnih planova za akademsku 
2021./2022. godinu (objavljeni na web stranicama Medicinskog fakulteta) (molimo da 
pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvajaju se izvedbeni nastavni planova za Integrirani preddiplomski i diplomski  
sveučilišni studij Medicina, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina 
na engleskom jeziku, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija,  
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo i Preddiplomski 
sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika  za akademsku 2021./2022. 
godinu. 
 

17.  Usvajanje Pravilnika o prijavi izbornog predmeta na Preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo te Preddiplomskom sveučilišnom 
studiju Medicinsko-laboratorijska dijagnostika (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 
Temeljem članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, 
URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016., KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-24-
01-18-1, od 15. ožujka 2018., KLASA: 003-05/20-02/14, URBROJ: 2170-24-01-20-1 od 6. 
listopada 2020.) Fakultetsko vijeće donijelo je 

 
PRAVILNIK ZA PRIJAVU IZBORNOG PREDMETA NA PREDDIPLOMSKOM I 
DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU SANITARNO INŽENJERSTVO TE 

PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU MEDICINSKO-LABORATORIJSKA 
DIJAGNOSTIKA 

 
Članak 1. 

Prijave novih izbornih predmeta dostavljaju se administratoru Povjerenstva za izborne 
predmete. Ako su svi dokumenti u potpunosti i pravilno ispunjeni, administrator prosljeđuje 
dokumente predsjedniku i svim članovima Povjerenstva za izborne predmete (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo).  
Predsjednik Povjerenstva materijale stavlja na redovnu ili izvanrednu sjednicu Povjerenstva, 
zaključak Povjerenstva prosljeđuje resornom prodekanu, Prodekanu za poslijediplomske 
studije i cjeloživotno obrazovanje i Prodekanu za nastavu, koji prijedlog Povjerenstva upućuju 
Fakultetskom vijeću na glasovanje o prihvaćanju ili odbijanju uvođenja novog izbornog 
predmeta. 

Članak 2. 
Izborni predmet mora nositi 1,5 ECTS boda te sadržavati 25 sati organiziranog učenja, od čega 
maksimalno 20 % predavanja te minimalno 80 % seminara i/ili vježbi.  
Izborni predmet prijavljuje se putem obrazaca koji su dostupni na Share point portalu 
Medicinskog fakulteta, na hrvatskom i engleskom jeziku. Potrebno je navesti studijski program 
za koji se prijavljuje izborni predmet te istaknuti čime i/ili kako predloženi izborni kolegij 
nadopunjuje, proširuje ili nadograđuje znanja, vještine i kompetencije koje se stječu kroz 
barem jedan od kolegija iz obaveznog dijela studijskog programa.  



U opisu predmeta potrebno je navesti ishode učenja, definirati radno opterećenje studenta za 
sve predviđene aktivnosti (Uputa za ispunjavanje tablice 3. 2. Opis predmeta točke 1. 8. 
Praćenje rada studenta) te metode procjenjivanja utvrđenih ishoda učenja. Potrebno je navesti 
obveznu literaturu i broj raspoloživih izdanja u knjižnici (kontaktirati Knjižnicuza biomedicinu i 
zdravstvo). 

Članak 3. 
U prijavi izbornog predmeta potrebno je definirati broj studenata za koje je moguće organizirati 
izvođenje predmeta. Minimalni broj za održavanje izbornog predmeta je 5, a maksimalni 15 
studenata po predmetu.  
U prijavi izbornog predmeta navodi se i period u akademskoj godini u kojem se predlaže 
njegovo održavanje. Održavanje izbornog predmeta usklađuje se s nastavnim planom i 
programom akademske godine, a odvijanje izbornog predmeta utvrđuje se nastavnim planom 
za svaku akademsku godinu. 

Članak 4. 
Voditelj kolegija može izborni predmet, uz suglasnost pročelnika katedre, prijaviti od 1. 
listopada do 28. veljače tekuće akademske godine za sljedeću akademsku godinu.  
Sadržajne ili kadrovske promjene unutar izbornog predmeta voditelj može prijaviti 
Povjerenstvu do 28. veljače tekuće akademske godine za sljedeću akademsku godinu. 
Zaključak povjerenstva prosljeđuje se resornom prodekanu, Prodekanu za poslijediplomske 
studije i cjeloživotno obrazovanje i Prodekanu za nastavu koji prijedlog Povjerenstva upućuju 
Fakultetskom vijeću na glasovanje o prihvaćanju ili odbijanju promjena unutar strukture 
izbornog predmeta. 

Članak 5. 
Stavljanje izbornog predmeta u mirovanje voditelj može prijaviti Povjerenstvu do 31. kolovoza 
tekuće akademske godine za sljedeću akademsku godinu, uz objašnjenje razloga 
neodržavanja. 
Prije isteka treće godine neodržavanja izbornog predmeta, iz bilo kojeg razloga, Povjerenstvo 
pokreće postupak za njegovo ukidanje ili, pod uvjetima definiranim u stavku 1. ovog članka, 
stavljanje u mirovanje.  
Zaključak Povjerenstva prosljeđuje se resornom prodekanu, Prodekanu za poslijediplomske 
studije i cjeloživotno obrazovanje i Prodekanu za nastavu koji prijedlog Povjerenstva upućuju 
Fakultetskom vijeću na glasovanje o prihvaćanju ili odbijanju ukidanja neaktivnog izbornog 
predmeta ili njegovog stavljanja u mirovanje. 
 

Članak 6. 
Pojedinom nastavniku dopušta se voditeljstvo najviše dva izborna predmeta po studijskom 
programu. 
 
18. Usvajanje Pravilnika o prijavi izbornog predmeta Integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog  studija Medicina (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) – Prilog na SharePoint portalu  
Lista vrsta nastave u ISVU i Uputa II za raspodjelu ECTS-a na predmetu 
 

Prijedlog odluke: 
 
Temeljem članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, 
URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016., KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-24-
01-18-1, od 15. ožujka 2018., KLASA: 003-05/20-02/14, URBROJ: 2170-24-01-20-1 od 6. 
listopada 2020.) Fakultetsko vijeće na sjednici donijelo je 



PRAVILNIK ZA PRIJAVU IZBORNOG PREDMETA INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG 
I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG  STUDIJA MEDICINA 

Članak 1. 
Prijave novih izbornih predmeta dostavljaju se administratoru Povjerenstva za izborne 
predmete (dalje u tekstu: Povjerenstvo).Ako su svi dokumenti u potpunosti i pravilno ispunjeni, 
administrator prosljeđuje dokumente predsjedniku i svim članovima Povjerenstva za izborne 
predmet.  
Predsjednik povjerenstva materijale stavlja na redovnu ili izvanrednu sjednicu Povjerenstva, 
zaključak Povjerenstva prosljeđuje resornom prodekanu, Prodekanu za poslijediplomske 
studije i cjeloživotno obrazovanje i Prodekanu za nastavu koji prijedlog Povjerenstva upućuju 
Fakultetskom vijeću na glasovanje kojim  prihvaćaju ili odbijaju uvođenje novog izbornog 
predmeta. 

Članak 2. 
Stavljanje izbornog predmeta u mirovanje voditelj može prijaviti Povjerenstvu do 31. kolovoza 
tekuće akademske godine za sljedeću akademsku godinu, uz objašnjenje razloga 
neodržavanja. 
Prije isteka treće godine neodržavanja izbornog predmeta, iz bilo kojeg razloga, Povjerenstvo 
pokreće postupak za njegovo ukidanje ili, pod uvjetima definiranim u stavku 1. ovog članka, 
stavljanje u mirovanje.  
Po primitku zahtjeva iz stavka 1. predmet se šalje na reviziju Povjerenstvu koje se izjašnjava 
o potrebi za ukidanje izbornog predmeta ili stavljanja toga izbornog kolegija u mirovanje. 
Zaključak Povjerenstva prosljeđuje se resornom prodekanu, Prodekanu za poslijediplomske 
studije i cjeloživotno obrazovanje i Prodekanu za nastavu koji potom zaključak Povjerenstva 
stavljaju  pred članove Fakultetskog vijeća koji glasovanjem prihvaćaju ili odbijaju zatvaranje 
neaktivnog elektivnog predmeta ili njegovo stavljanje u mirovanje. 
 

Članak 3. 
Promjene unutar izbornog predmeta, bilo da se radi o sadržajnim ili kadrovskim promjenama,  
voditelj može prijaviti Povjerenstvu za izborne predmete do 28. veljače tekuće akademske 
godine za sljedeću akademsku godinu, a zaključak povjerenstva prosljeđuje se resornom 
prodekanu, Prodekanu za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje i Prodekanu za 
nastavu. 
Prodekan za nastavu zaključak Povjerenstva stavlja pred članove Fakultetskog vijeća koji 
glasovanjem prihvaćaju ili odbijaju promjene unutar strukture izbornog predmeta. 
 

Članak 4. 
Izborni predmet, mora sadržavati 25 sati organiziranog učenja i nositi 1,5 ECTS bod što je u 
skladu s Pravilnikom o studijima Sveučilišta u Rijeci. Predavanja moraju biti zastupljena 
maksimalno 20%, a drugih 80% moraju biti seminari i/ili vježbe.  
Prijava izbornog predmeta se izvodi na utvrđenim obrascima  dostupnim na Share point  
portalu Medicinskog fakulteta na hrvatskom i engleskom jeziku. Potrebno je navesti studijski 
program za koji se prijavljuje izborni predmet. Ako se predmet prijavljuje za Integrirani 
preddiplomski i diplomski studij Medicina potrebno je napisati planira li se izvođenje na studiju 
Medicine na hrvatskom i engleskom jeziku.  
U opisu predmeta potrebno je definirati koju novu vrijednost donosi postojećem obveznom 
predmetu, navesti ishode učenja, definirati radno opterećenje studenta za sve predviđene 
aktivnosti (Uputa za ispunjavanje tablice 3. 2. Opis predmeta točke 1. 8. Praćenje rada 
studenta) te metode procjenjivanja utvrđenih ishoda učenja.  



Potrebno je navesti obveznu literaturu i broj raspoloživih izdanja u knjižnici (kontaktirati 
Knjižnicu za biomedicinu i zdravstvo .  
Voditelj kolegija može izborni predmet, uz suglasnost pročelnika katedre, prijaviti od 1. 
listopada do 28. veljače tekuće akademske godine za sljedeću akademsku godinu. 

 
Članak 5. 

Nastavnicima se dozvoljava voditeljstvo najviše 3 izborna predmeta po studijskom programu. 
U prijavi izbornog predmeta nužno je navesti period u kojem dijelu akademske godine se 
predlaže održavanje predmeta, a održavanje izbornog predmeta uskladit će se s nastavnim 
planom i programom akademske godine. Odvijanje izbornog predmeta utvrđeno je nastavnim 
planom za svaku akademsku godinu.   
 

Članak 6. 
U prijavi izbornog predmeta potrebno je definirati broj studenata za koje je moguće organizirati 
izvođenje predmeta. Minimalni broj za održavanje izbornog predmeta je 5, a maksimalni 20 
studenata po predmetu. Nužno je organizirati grupe do 6 studenata po grupi ako je predmet 
kliničkih vještina, a radi se o vježbama, a veći broj studenata, do maksimalno 20 studenata 
kada se radi o seminarima ili su u pitanju pretklinički predmeti. Vrsta nastave na izbornom 
predmetu određuje se prema tablici u prilogu 1. (Lista vrste nastave u ISVU).  
 
PRILOG 1. 
Lista vrsta nastave u ISVU 
 

LISTA VRSTE NASTAVE U ISVU 
 
Oznaka 

 
Naziv 

Normirani 
kapacitet 

E Eksperimentalne vježbe 10 
IS Istraživački seminar 25 
KI Vježbe primijenjene kineziologije 15 
KL Kliničke vježbe 6 
L Laboratorijske vježbe 10 
M Metodičke vježbe 15 
PK Vježbe u praktikumu 10 
PKL Posebne kliničke vježbe 4 
PKL-M Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi 4 
PP Predavanja 50 
PRK Pretkliničke vježbe 15 
R Radionice 25 
S Seminar 30 
SK Sekcijske vježbe 10 
SP Stručna praksa 15 
T Terenske vježbe 10 

 
 

19. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
19. I. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        



a) Katedre za ortopediju i fizikalnu medicinu. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za ortopediju i fizikalnu 
medicinu. 
 
19. II. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 09. srpnja 2021. godine, za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana zdravstvena ekologija, na Katedri za 
zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno 
zdravstvo PGŽ-a, na neodređeno vrijeme  s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Vladimir Mićović, dr. med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Jagoda Doko 
Jelinić, dipl. ing. 
 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med., nasl. izv. prof. dr. sc. Ratimir Lazić, dr. med. i prof. dr. sc. 
Nenad Vukojević, dr. med. 
 

B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 08. svibnja 2021. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 21. rujna 2021. godine, za izbor suradnika 
u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 
sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Vladimira Vuletić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. i doc. dr. sc. David 
Bonifačić, dr. med.  
 

C) Temeljem prijedloga pročelnice i prodekana za pokretanje postupka izbora  
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni redoviti profesor,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Jelena Roganović, dr. med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i prof. dr. sc. Marijan 
Saraga, dr. med. 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu 
medicinu Medicinskom fakultetu u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Alen Protić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, 
dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Vlatka 
Sotošek, dr. med. 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, za potrebe programa cjeloživotnog učenja Nekirurška estetska medicina – 
Esthetic Academy na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Alen Protić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med. i akademkinja 
Mirna Šitum, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med. i prof. dr. sc. 
Ines Brajac, dr. med. 



 D)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora   
suradnika u suradničko zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana javno zdravstvo, na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Marina Mavrinac, dipl. pshiol.-prof., prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biochem. i 
doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. pshiol.-prof.   
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intnzivnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Alen Protić, 
dr. med.   
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Ljiljana Bulat-Kardum, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i doc. dr. sc. 
Igor Barković, dr. med.   
 

d) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med., doc. dr. sc. Goran Pelčić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Vlatka 
Sotošek, dr. med.   
 



19. III. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva temeljem članka 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju: 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. 
med., nasl. prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med. i prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med. 
 
 III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
 
 IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 
opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Aleksa Finderlea, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, 
dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, dr. med. 
 



 III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
 
           IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 
opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Alemke Brnčić-Fischer, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, 
dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, dr. med. 
 III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
 
           IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Tanje Ćelić, dr. med., u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na 
Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. 
med., prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. i prof. dr. sc. Ivica Grković, dr. med. 
 



 III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
 
           IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Sandra Brusicha, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.,  
izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Jure Mirat, dr. med. 
 
 III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
 
           IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

f) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Tomislava Jakljevića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.,  
izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Jure Mirat, dr. med. 



 III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
 
           IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

g) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Zlatko Čubranić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Zlatka Čubranića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.,  
izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Jure Mirat, dr. med. 
 III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
 
           IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

h) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihlošku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Marija Vučić Peitl, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Marije Vučić Peitl, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihlošku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, dr. med. 
 



 III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
           
          IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti izvješće 
o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

i) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihlošku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Daniela Petrić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Daniele Petrić, dr. med., u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na 
Katedri za psihijatriju i psihlošku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, dr. med. 
 
 III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
           
          IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti izvješće 
o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
19. IV. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim 
radnim vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. BOŽENA ĆURKO-COFEK, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 



fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2021. 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 
15 sati tjedno. 
(pristupnica: dr. sc. Aleksandra Stevanović, dipl. psiholog-prof.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. ALEKSANDRA STEVANOVIĆ, dipl. psiholog - prof., znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
na Katadre za psihijatriju i psihološku mrdrcinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 15 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2021. 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 20 sati 
tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof.- znanstvena savjetnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. GORDANA ŽAUHAR, prof., znanstvena savjetnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana biofizika i 
medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku  Medicinskog fakulteta u Rijeci, s 
nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
18. V. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, za potrebe Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Zinaida Perić, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 



 Dr. sc. ZINAIDA PERIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, za potrebe Doktorske 
škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 
  Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
19. VI. Donošenje odluke o izboru nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto temeljem članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  
- prilog na SharePoint portalu 
 

a) jedan nastavnik u  nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
predavač, znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, 
znanstvena grana anglistika, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka 
odsutne zaposlenice na rad. 
(pristupnici: Katarina Pavičić-Ivelja, mag. educ. philol.angl et pshil.; Ivan Butković, mag. educ.  
                   pshilol. angl. et paed. i Ivana Bančić Čupić, prof. engleskog jezika i književnosti i   
                   hrvatskog jezika i književnosti) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 IVAN BUTKOVIĆ, mag. educ. pshilol. angl. et paed, izabire se u nastavno zvanje i 
na odgovarajuće radno mjesto predavač, znanstveno područje humanističke znanosti, 
znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za društvene i 
humanističke znanosti u medicini  Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, 
do povratka dr. sc. Mateje Butković na rad, a najviše na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 02. studenog 2021. 
 
19. VII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, 
znanstvena grana posebne sociologije, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u 
medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 
20 sati tjedno.  
(pristupnik: dr. sc. Ivan Hromatko) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 IVAN HROMATKO, izabire se za suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu poslijedoktorand, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje 
sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, na Katedri za društvene i humanističke 
znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nepunom radnom vremenu – 20 sati 
tjedno, na vrijeme od najviše četiri (4) godine.  



 Odluka se primjenjuje od 02. studenog 2021.  
 
19. VIII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
 a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: Karlo Tudor, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
  
 KARLO TUDOR, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
    
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
19. IX. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) dr. sc. Ivica Matić, mag. med. techn., za znanstveno zvanje – znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Ivice Matića, mag. med. techn., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
 II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Ivice Matića, mag. 
med. techn., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
19. X. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
   

a) izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Medicinskom fakultetu u Osijeku i 
Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, za prijevremeni izbor u znanstveno 



zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. 
med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med. 
 
19. XI. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) doc. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju docentica, na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu, za izbor u 
znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., 
doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med. 
 
19. XII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Ivana Milošević, dr. med. – na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku  
 
Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se Ivani Milošević, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom mjestu 
asistentica, za mentora prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med. 
 

b) Ljerka Delač, dr. med. – na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom  

 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Ljerki Delač, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom mjestu 
asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. 
 

c) Ana Glavan Ćosić, dr. med. – na Zavodu za anatomiju 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Ani Glavan Ćosić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med. 
 

d) Leo Gulan, dr. med. – na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu  
 



Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Leu Gulanu, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni asistent, 
za mentora prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med. 
 
19.XIII. Donošenje odluke o promjeni mentora suradniku u suradničkom zvanju asistent 

 

a) Nika Gržeta, mag. bioteh. u med. – na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju 
s toksikologijom, umjesto prof. dr. sc. Gordane Župan, dr. med.  

 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Niki Gržeta, mag. bioteh. u med., suradnici u suradničkom zvanju i na 
radnom mjestu asistentica, umjesto prof. dr. sc. Gordane Župan, dr. med. za mentoricu prof. 
dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. 
 

b) Tamara Janković, dipl. sanit. ing. – na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju 
s toksikologijom, umjesto prof. dr. sc. Gordane Župan, dr. med.  

 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Tamari Janković, dipl. sanit. ing., suradnici u suradničkom zvanju i na 
radnom mjestu asistentica, umjesto prof. dr. sc. Gordane Župan, dr. med. za mentora prof. 
dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. 
 

c) Dr. sc. Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol. – na Zavodu za temeljnu i kliničku  
farmakologiju s toksikologijom, umjesto prof. dr. sc. Gordane Župan, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se dr. sc. Jeleni Rajič Bumber, dipl. ing. biol., suradnici u suradničkom 
zvanju i na radnom mjestu asistentica, umjesto prof. dr. sc. Gordane Župan, dr. med. za 
mentoricu izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. 
 

d) Leo Kovač, dr. med. – na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju,  
umjesto prof. dr. sc. Elvire Mustać, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Leu Kovaču, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  asistent, 
umjesto prof. dr. sc. Elvire Mustać, dr. med. za mentoricu doc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić, 
dr. med. 
 
20. D o k t o r s k i   s t u d i j i  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje 

prije održavanja sjednice vijeća) 
 

20.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 



 
a) Maja Kinkela Devčić, dr. med. dent.: „Terapijski učinak ekstrakta lista masline na rod 

Candida kod nositelja dentalnih protetskih nadomjestaka” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Maja Kinkela Devčić, dr. med. dent., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Terapijski učinak ekstrakta lista masline na rod Candida kod nositelja 
dentalnih protetskih nadomjestaka” pristupnice Maje Kinkela Devčić, dr. med. dent. 
u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent.  
2. prof. dr. sc. Vlaho Brailo, dr. med. dent. 
3. izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
b) Nikola Matejčić, dr. med.: „Učinci primjene novog farmakološkog protokola artroskopije 

ramenog zgloba u sjedećem položaju bolesnika” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Nikola Matejčić, dr. med., student Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Učinci primjene novog farmakološkog protokola artroskopije ramenog 
zgloba u sjedećem položaju bolesnika” pristupnika Nikole Matejčića, dr. med. u 
sastavu:  

1. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Đapić, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biokem. 



III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 
Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnika s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
c) Vedrana Krušić, mag. biotech. in med.: „Separation and properties of exosomes from 

cerebrospinal fluid of patients with traumatic brain injury“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Vedrana Krušić, mag. biotech. in med., studentica 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete 
za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Separation and properties of exosomes from cerebrospinal fluid of 
patients with traumatic brain injury” pristupnice Vedrane Krušić, mag. biotech. in 
med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj-Bognar, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

Povjerenstvo odobrava javnu obranu teme u roku od dva mjeseca od dana primitka 
dokumentacije.  
 

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 



20.II. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
a) Leo Gulan, dr. med.: „Morfometrijska analiza femoralnog hvatišta prednjeg križnog 

ligamenta” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Morfometrijska analiza 
femoralnog hvatišta prednjeg križnog ligamenta” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina, Lea Gulana, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med.  
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske disertacije u 
časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 
skupini u bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi doktorske 
disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorske 
disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core Collection (WoS 
Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti 
prvoautorski. 

 
20.III. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Željka Cindrić, mag. med. techn. : “Model planiranja i upravljanja u sustavu zdravstvene 

njege u kući u Republici Hrvatskoj” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Model planiranja i 
upravljanja u sustavu zdravstvene njege u kući u Republici Hrvatskoj” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo, Željke 
Cindrić, mag. med. techn. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med.  
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 
publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije u časopisu indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju 
Q1 ili Q2 skupini u bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core Collection 
(WoS Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti 
prvoautorski. 

 
 
 



20.IV. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) Marina Marcelić, mag. pharm. inv.: „Fosfatidilinozitol 3-fosfatne membranske domene 

u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: 
„Fosfatidilinozitol 3-fosfatne membranske domene u biogenezi citomegalovirusnog 
odjeljka za sklapanje viriona“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Marine Marcelić, mag. pharm. inv.: 

 
1. prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja, dipl. ing. med. biokem. 
3. doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorske disertacije na 

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom vijeću, 
najkasnije u roku od tri mjeseca po primitku rada. Izvješće mora sadržavati: 
životopis, prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na primijenjene 
metode, te zaključno mišljenje o originalnom znanstvenom doprinosu rada, s 
naznakom znanstvenog područja i polja. Izvješće se podnosi na obrascu PDS7. 
U izvješću je pod Napomena potrebno navesti popis primjedbi i preinaka koje su u 
tekstu doktorske disertacije učinjene s obzirom na prethodne primjedbe članova 
Povjerenstva za ocjenu.  

 
20.V. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Antun Ferenčić, dr. med.: „Izražaj bjelančevine toplinskog šoka HSP60 i receptora TLR2 

i TLR4 u miokardu srca s hipertrofijom lijeve klijetke“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Izražaj 
bjelančevine toplinskog šoka HSP60 i receptora TLR2 i TLR4 u miokardu srca s 
hipertrofijom lijeve klijetke“ pristupnika Antuna Ferenčića, dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Dražan Kovač, dr. med. 
 

III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, 
utvrdi datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu 
službu Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 



 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
b) Damir Raljević, dr. med.: „Uloga polimorfizama gena za proteinski nosač i receptor za 

vitamin D u infarktu miokarda“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Uloga 
polimorfizama gena za proteinski nosač i receptor za vitamin D u infarktu miokarda“ 
pristupnika Damira Raljevića, dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Nada Starčević-Čizmarević, dipl. sanit. ing. 
2. prof. dr. sc. Roberta Petlevski, dipl. ing. med. biokem. 
3. doc. dr. sc. Teodora Zaninović-Jurjević, dr. med. 
 

III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, 
utvrdi datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu 
službu Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 

c) Marin Oštrić, dr. med.: „Korelacija između serumske razine biljega koštane pregradnje i 
MSCT kalcijskih vrijednosti koronarnih arterija u bolesnika s niskim, umjerenim i visokim 
kardiovaskularnim čimbenikom rizika“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Korelacija 
između serumske razine biljega koštane pregradnje i MSCT kalcijskih vrijednosti 
koronarnih arterija u bolesnika s niskim, umjerenim i visokim kardiovaskularnim 
čimbenikom rizika“ pristupnika Marina Oštrića, dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 
 

III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, 
utvrdi datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu 
službu Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 



20.VI. Donošenje odluke o usvajanju rezultata natječaja za upis na Doktorsku školu iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2021./2022. godini – Prilog 
1. na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvajaju se rezultati natječaja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2021./2022. godini. 
 

II. Sastavni dio ove Odluke je popis mentora, okvirnih tema istraživanja, studijskih 
programa i pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.  

 
20.VII. Donošenje odluke o usvajanju plana vanjske suradnje u doktorskoj školi za 
akademsku 2021./2022. godinu – Prilog 2. na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na poslijediplomskim 

sveučilišnim (doktorskim) studijima koji se provode u okviru Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Rijeci za 
akademsku 2021./2022. godinu u tablici koja prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

  
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za akademsku 

2021./2022. godinu. 
 
20.VIII. Donošenje odluke o zamjeni istraživačkih metoda na obveznom kolegiju 
„Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu„ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na obveznom kolegiju “Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“, voditeljica 
doc. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. 
koji se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 
uvode se sljedeće promjene: 
 
Metoda 5 
Uvodi se nova metoda pod nazivom “Metode istraživanja u javnom zdravstvu- 
kvalitativno-kvantitativni pristup” na kojoj su suradnici prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, 
dr. med., izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing. i doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, 
dipl. sanit. ing. umjesto postojeće metode “Analiza RNA II: cDNA knjižnice”. 
Metoda 15.  
Uvodi se nova metoda pod nazivom „Mikroskopija i mikroskopske tehnike“ na kojoj su 
suradnice doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. i dr. sc. Valentina Marečić, dipl. 
sanit. ing. umjesto postojeće metode „Analiza stanica i tkiva III: laserska 
mikrodisekcija, elektronska mikroskopija“. 
Metoda 17 
Uvodi se nova metoda pod nazivom „Metode i etički aspekti istraživanja na 
laboratorijskim životinjama“ na kojoj su suradnici doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. 



biotechn.  i izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. umjesto postojeće metode 
„Biobanka: pohrana i upotreba humanog biološkog materijala“. 

 
20.IX. Donošenje odluke o promjeni suradnika na izbornim kolegijima Doktorske škole  
 
a) Kolegij „Djelotvornost i učinkovitost dentalnih materijala“, voditelj izv. prof. dr. sc. 

Davor Kuiš 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Dentalna medicina koji se 
izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na 
izbornom kolegiju “Djelotvornost i učinkovitost dentalnih materijala“, voditelja izv. prof. 
dr. sc. Davora Kuiša, dr. med. dent., doc. dr. sc. Vladimir Ahel, dr. med. dent. prestaje 
biti suradnik na kolegiju. 

 
b) Kolegij „Eksperimentalni modeli u dentalnoj medicini”, voditelj prof. dr. sc. Alen 

Braut 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Dentalna medicina koji se 
izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na 
izbornom kolegiju “Eksperimentalni modeli u dentalnoj medicini”, voditelja prof. dr. sc. 
Alena Brauta, dr. med. dent., nasl. doc. Robert Antonić, dr. med. dent. prestaje biti 
suradnik na kolegiju. Uz dosadašnje suradnike za novu suradnicu na kolegiju se 
imenuje dr. sc. Jelena Vidas Hristić, dr. med. dent. 

 
c) Kolegij „Regeneracija tkiva orofacijalne regije“, voditelj prof. dr. sc. Tomislav Ćabov 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Dentalna medicina koji se 
izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na 
izbornom kolegiju „Regeneracija tkiva orofacijalne regije“, voditelja prof. dr. sc. 
Tomislava Ćabova, dr. med. dent., uz dosadašnje suradnike, za novu suradnicu na 
kolegiju se imenuje dr. sc. Ivana Vidović Zdrilić, dr. med. dent. 

 
d) Kolegij „Javnozdravstveni aspekt dentalne medicine“, voditelj prof. dr. sc. Stjepan 

Špalj 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Dentalna medicin koji se 
izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na 
izbornom kolegiju „Javnozdravstveni aspekt dentalne medicine“, voditelja prof. dr. sc. 
Stjepana Špalja, dr. med. dent,. uz dosadašnje suradnike, za novu suradnicu na 
kolegiju se imenuje dr. sc. Martina Brumini, dr. med. dent. 

 
 



20.X. Donošenje odluke o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole  
 
a) Predavanje izv. prof. dr. sc. Martina Drevenšek “Istraživanja fiziologije i metabolizma 

kosti“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje izv. prof. dr. sc. Martine Drevenšek “Istraživanja fiziologije i metabolizma 
kosti“ verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno zdravstvo“, 
„Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao pozvano 
predavanje.  

 
b) Predavanje izv. prof. dr. sc. Martina Drevenšek „Praćenje rasta kod djece s 

rascjepima nepca“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje izv. prof. dr. sc. Martine Drevenšek „Praćenje rasta kod djece s rascjepima 
nepca“ verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno zdravstvo“, 
„Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao pozvano 
predavanje.  
 

21. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko  
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

21.I. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Valentino Rački, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Valentinu Rački, dr. med. polazniku 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. 

 
21.II. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

b) Ana Lanča Bastiančić, dr. med.  



Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Ani Lanča Bastiančić, dr. med. polaznici 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med. 

 
21.III. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo 
 

a) Eduard Eškinja, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Eduardu Eškinji, dr. med. polazniku 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo. 

 
II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr.sc. Tea Štimac, dr. med. 

 
21.IV. Donošenje odluke o promjeni mentora i komentora na Doktorskom studiju 
Biomedicina 
 

a) Dijana Majstorović, mag. med. techn. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Dijani Majstorović, mag. med. techn. polaznici 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof biologije i 

kemije 
 

III. Za novog komentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić, dipl. ing. biologije 
 
21.V. Donošenje odluke o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom 
studiju Biomedicina 
 

a) Robert Vukman, dr. med. dent. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Robertu Vukmanu, dr. med. dent. polazniku 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med. 

 
III. Imenuje se komentor izv. prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. med./dr. med. dent. 

 



21.VI. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomske 
specijalističke studije – prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Raspisuje se natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije: 

- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina  
- Hitna Medicina 
- Obiteljska medicina  
- Ginekologija i opstetricija i 
- Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova 

u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 
 

II. Utvrđuje se visina školarine za poslijediplomske specijalističke studije iz točke 1. ove 
Odluke, kako slijedi: 

 za državljane Republike Hrvatske: 12.000,00 kuna (za dva semestra ili tri trimestra) 

 za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna (za dva 
semestra ili tri trimestra). 

III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Narodnim novinama, Večernjem listu i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 20. listopada 2021. godine. 
 

22. I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje 
prije održavanja sjednice vijeća) 
 

22.I. Donošenje odluke o  prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
priručnika pod naslovom Priručnik za vježbe iz predmeta Biologija urednice prof. dr. sc. 
Bojane Brajenović-Milić, dipl. ing. biologije – prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu priručnika pod naslovom 

Priručnik za vježbe iz predmeta Biologija urednice prof. dr. sc. Bojane Brajenović-Milić, 
dipl. ing. biologije.  

 
II. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci.  

 
 

23. R a z n o 
 
 
 

Dekan 
 
      izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., v. r. 


