
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/19-01/48 
URBROJ: 2170-24-01-19-1/IB 
Rijeka, 10. listopada 2019. 
 

Na temelju  čl. 63. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju   
i  čl. 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. 2019./2020. 
 
 
koja će se održati u utorak 15. listopada 2019. godine u predavaonici br. 2. Fakulteta, s 
početkom u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 
 

D n e v n i  r e d 
 
 
 

 
1. Usvajanje zapisnika XIII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. rujna 2019. 
godine i zapisnika XIV. elektroničke sjednice održane od 24. rujna do 27. rujna 2019. 
godine (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 a  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. Donošenje odluke o IV. Izmjeni i dopuni Plana zapošljavanja, napredovanja i 

ostalih kadrovskih promijena za 2019. godinu – prilog na SharePoint portalu 
(molimo da pod ovom točkom izvršite  elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice 
vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se IV. Izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promijena za 2019. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

II. Sastavni dio ove Odluke je IV. Izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, 
napredovanja i ostalih kadrovskih promijena za 2019. godinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci 

 



III. IV. Izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 
promijena za 2019. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci dostavlja se 
Sveučilištu u Rijeci. 

 
 

6. 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) 
 

6. I. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora voditelja/ice: 
 

a) Centra za istraživanja i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini. 
   
Prijedlog odluke: 

 
Pokreće se postupak izbora voditelja/ice Centra za istraživanja i edukaciju u 

podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini. 
 
6. II. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 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 dentalna 
medicina, znanstvena grana dječja i preventivna dentalna medicina, na Katedri za dječju 
stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 

 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Renata Gržić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent. i prof. dr. sc. 
Hrvoje Jurić, dr. med. dent. 

 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna 
medicina, znanstvena grana dječja i preventivna dentalna medicina, na Katedri za dječju 
stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Renata Gržić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent. i prof. dr. sc. 
Hrvoje Jurić, dr. med. dent. 

 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna 
medicina, znanstvena grana ortodoncija, na Katedri za ortodonciju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 



Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Renata Gržić, dr. med. dent. i prof. dr. sc. 
Mladen Šlaj, dr. med. dent.  

 

d) 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 epidemiologija, na Katedri za socijalnu 
medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 
sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Tomislav Rukavina, dr. med., prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i prof. dr. sc. Mirjana 
Kujundžić-Tiljak, dr. med.  

 

e) 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 neurologija, na Katedri za neurologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Olivio Perković, dr. med., izv. prof. dr. sc. Mira Bučuk, dr. med. i prof. dr. sc. Silva Butković 
Soldo, dr. med. 

 

f) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina, znanstvena grana parodontologija, na Katedri za oralnu medicinu i 
parodontologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent., izv. prof. dr. sc. Miranda Muhvić-Urek, dr. med. dent. i 
prof. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić, dr. med. dent.  

 

g) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina, znanstvena grana parodontologija, na Katedri za oralnu medicinu i 
parodontologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 
 
 



Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Miranda Muhvić-Urek, dr. med. dent. i prof. 
dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić, dr. med. dent.  

 
B)  Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci za izbor suradnika u 

suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Katedri za 
mikrobiologiju i parazitologiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u 
nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Maja Abram, dr. med., izv. prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med. i prof. dr. sc. Tomislav 
Rukavina, dr. med. 

 
C)  Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci 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 temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Katedri za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas, dr. med. i prof. dr. sc. Zlatko 
Trobonjača, dr. med. 
 

D)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) Katedre za pokretanje postupka izbora 
suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 5 sati 
tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Gordana Žauhar, prof., doc. dr. sc. Slaven Jurković, prof. i izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, 
prof. 

 



b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
asistent, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana 
biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 5 sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Gordana Žauhar, prof., doc. dr. sc. Slaven Jurković, prof. i izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, 
prof. 

 

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

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Jelena Roganović, dr. med., prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. i prof. dr. sc. Goran 
Palčevski, dr. med. 
 
 
6. III.  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 
redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana imunologija, u Centru za proteomiku  Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Tihana Lenac-Roviš, dipl. ing. kemije – znanstvena savjetnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. TIHANA LENAC-ROVIŠ, dipl. ing. kemije, znanstvena savjetnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana imunologija, u Centru za proteomiku  Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci.      

 

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 interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 
 
 



Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. VJEKOSLAV TOMULIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se 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, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2019.      

 
6. IV. 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, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. David Gobić, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. DAVID GOBIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovni 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, bez 
zasnivanja radnog odnosa,na vrijeme od 5 (pet) godina.   

   
Odluka se primjenjuje danom donošenja.      

 
6. V. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) pet suradnika 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 intenzivnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
(pristupnici: Tatjana Mileta, dr. med., Klara Poldan Skorup, dr. med., Mate Matešić, dr. med.,   
                    Nataša Mavrinac, dr. med. i Mate Lerga, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

TATJANA MILETA, dr. med., KLARA POLDAN SKORUP, dr. med., MATE 
MATEŠIĆ, dr. med., NATAŠA MAVRINAC, dr. med. i MATE LERGA, dr. med. izabire se 
za suradnika/cu u suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje danom donošenja. 

 



6. VI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima 
za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17.)   
 

a) dr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog – prof., za znanstveno zvanje –  
znanstvena suradnica, 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. 
Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog-prof., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
suradnica 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. Inge Vlašić-Cicvarić, 
dipl. psiholog-prof., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

b) dr. sc. Vesna Pehar-Pejčinović, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Vesne Pehar-Pejčinović, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 

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. Vesne Pehar-
Pejčinović, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
 
6. VII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem 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)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Marka Zelića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik 
u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 



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 izv. prof. dr. sc. Marka 
Zelića, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

b) izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Ike Rončević-Gržeta, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

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 izv. prof. dr. sc. Ike 
Rončević-Gržeta, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

c) izv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Mirjane Graovac, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

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 izv. prof. dr. sc. Mirjane 
Graovac, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

d) doc. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med., za znanstveno zvanje – viši 
znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Sandra Brusicha, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni 
suradnik u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 

 
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 doc. dr. sc. Sandra 



Brusicha, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

e) doc. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Ivane Ljubičić Bistrović, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena 
suradnica u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 

 
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 doc. dr. sc. Ivane Ljubičić 
Bistrović, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
6. VIII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Sveučilišta u Zadru, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Aleksandar Knežević, dr. med., za znanstveno zvanje – viši  
znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Aleksandra Kneževića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni 
suradnik u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

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 doc. dr. sc. Aleksandra 
Kneževića, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

6. IX. 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)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Suzana Bukovski, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Fakultetu za dentalnu medicinu i 
zdravstvo u Osijeku, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 



Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., 
prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. i prof. dr. sc. Jamina Vraneš, dr. med. 
 

b) doc. dr. sc. Tamara Turk Wensveen, dr. med., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za internu medicinu, za izbor u 
znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen, 
dr. med., prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Ivana Prpić-Križevac, dr. 
med. 

 
c) dr. sc. Marina Bralić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju naslovna  

poslijedoktorandica, na Katedri za neurologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. i prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, dr. med. 

 
d) dr. sc. Ljerka Karleuša, dipl. ing. bioteh., suradnica u suradničkom zvanju i na  

radnom mjestu poslijedoktorandica, na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., prof. 
dr. sc.  Natalia Kučić, dr. med. i prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, dr. med. 

 
6. X. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. 
Stjepana Rudana, dipl. oec., u znanstveno zvanje, po zahtjevu Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sukladno 
članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Stjepan Rudan, dipl. oec., nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju  
i na radnom mjestu docent, na Katedri za obiteljsku medicinu, Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo u Osijeku, za izbor u  znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ines Diminć-Lisica, dr. 
med., prof. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med. 
 
 
 



6. XI. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Tina Zavidić, dr. med. – na Katedri za obiteljsku medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentoricu Tini Zavidić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i 

na radnom mjestu I. vrste asistentica, izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med.  
 

 
7. 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) 
 

7.I. Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Matija Sošić, dr. med.: „Lokalni upalni odgovor kod intraventrikularne primjene 

rekombinantnog tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnog moždanog 
krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Matija Sošić, 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 doktorskog rada pod 
naslovom: „Lokalni upalni odgovor kod intraventrikularne primjene 
rekombinantnog tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnog moždanog 
krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“ pristupnika Matije Sošića, dr. med. u 
sastavu:  
 

1. Izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med.  
 

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 
DrS2 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”.  

 

b) Doris Dodig, dr. med.: „Dijagnostička vrijednost virtualnih monoenergijskih 
rekonstrukcija u detekciji akutnog infarkta mozga na dvoenergijskoj kompjutorskoj 
tomografiji“ 



Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Doris Dodig, dr. 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 doktorskog rada pod 
naslovom: „Dijagnostička vrijednost virtualnih monoenergijskih rekonstrukcija u 
detekciji akutnog infarkta mozga na dvoenergijskoj kompjutorskoj tomografiji“ 
pristupnice Doris Dodig, dr. med. u sastavu:  
 

1. Doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. David Ozretić, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, 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 
DrS2 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”.  

 

 

 

7.II. Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studentima 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) 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 tema doktorskog rada pod naslovom „Korelacija između serumske 
razine biljega koštane pregradnje i MSCT kalcijskih vrijednosti koronarnih arterija 
u bolesnika s niskim, umjerenim i visokim kardiovaskularnim čimbenikom rizika“ 
studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Marina 
Oštrića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje: doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 
 

III. Do predaje disertacije u postupak ocjene, imenovani je u obvezi objaviti ili priložiti 
dokaz o prihvaćanju rada za tisak u časopisima citiranim u CC-u, iz tematike 
predmetne disertacije. Broj radova određen je programom doktorskog studija. 
Radovi objavljeni u supplement-ima časopisa Collegium Antropologicum neće se 
prihvaćati temeljem odluke Fakultetskog vijeća, Klasa: 003-06/11-02/601 od 20. 
rujna 2011. godine. 



b) Hrvoje Mokrović, dr. med.: „Povezanost specifičnosti anatomije kuka hrvatske 
populacije s odabirom odgovarajućeg implantata kod ugradnje totalne endoproteze 
kuka“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Povezanost specifičnosti 
anatomije kuka hrvatske populacije s odabirom odgovarajućeg implantata kod 
ugradnje totalne endoproteze kuka“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Hrvoja Mokrovića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje: prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med. 
 

III. Do predaje disertacije u postupak ocjene, imenovani je u obvezi objaviti ili priložiti 
dokaz o prihvaćanju rada za tisak u časopisima citiranim u CC-u, iz tematike 
predmetne disertacije. Broj radova određen je programom doktorskog studija. 
Radovi objavljeni u supplement-ima časopisa Collegium Antropologicum neće se 
prihvaćati temeljem odluke Fakultetskog vijeća, Klasa: 003-06/11-02/601 od 20. 
rujna 2011. godine. 

 
c) Valentino Pavišić, dr. med.: „Uloga malih GTPaza iz obitelji Arf u životnom ciklusu 

citomegalovirusa“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Uloga malih GTPaza iz obitelji 
Arf u životnom ciklusu citomegalovirusa“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Valentina Pavišića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje: izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 
 

III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorata 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 doktorskog rada ili 
alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorata 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. 

 
d) Dejan Blažević, dr. med.: „Kutno stabilna ploča kao metoda vanjske fiksacije kod 

metafiznih ekstraartikularnih prijeloma proksimalne tibije – biomehanička studija na 
modelu sintetičke kosti“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Kutno stabilna ploča kao 
metoda vanjske fiksacije kod metafiznih ekstraartikularnih prijeloma proksimalne 
tibije – biomehanička studija na modelu sintetičke kosti“ studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Dejana 
Blaževića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Srećko Sabalić, dr. med., a za komentora prof. 
dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 

 



III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorata 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 doktorskog rada ili 
alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorata 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. 

 

7.III. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina  
 
a) Andrej Pavlić, dr. med. dent.: „Utjecaj nikla kao produkta korozije nikal-titanijske legure 

dentalnih materijala na komenzalne bakterije ljudskog organizma“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Utjecaj nikla 
kao produkta korozije nikal-titanijske legure dentalnih materijala na komenzalne 
bakterije ljudskog organizma“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Andreja Pavlića, dr. med. dent.: 
 

1. Prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. 
2. Prof. dr. sc. Marina Lapter Varga, dr. med. dent. 
3. Doc. dr. sc. Damir Klepac, dipl. sanit. ing. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorskog rada 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, polja i grane. Izvješće se podnosi na 
obrascu DrS9. U izvješću je pod točkom 2.4. (Napomena)  potrebno navesti popis 
primjedbi i preinaka koje su u tekstu doktorskog rada učinjene s obzirom na 
prethodne primjedbe članova Povjerenstva za ocjenu.  

 

b) Lea Hiršl, mag. biol. mol.: „Uloga NKG2D liganada različitog afiniteta u infekciji 
rekombinantnim mišjim citomegalovirusima i razvoju virusnih cjepiva“ 

 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Uloga 
NKG2D liganada različitog afiniteta u infekciji rekombinantnim mišjim 
citomegalovirusima i razvoju virusnih cjepiva“  studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Lee Hiršl, mag. biol. mol.: 
 

1. Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorskog rada 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, polja i grane. Izvješće se podnosi na 
obrascu DrS9. U izvješću je pod točkom 2.4. (Napomena)  potrebno navesti popis 
primjedbi i preinaka koje su u tekstu doktorskog rada učinjene s obzirom na 
prethodne primjedbe članova Povjerenstva za ocjenu.  

 

7.IV. Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 
 

a) Dolores Peruč, dr. med.: „Antimikrobni učinak eteričnih ulja na netuberkulozne 
mikobakterije“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: „Antimikrobni 
učinak eteričnih ulja na netuberkulozne mikobakterije“ pristupnice Dolores Peruč, 
dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Ivana Mareković, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 
4. Izv. prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med. 
5. Izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 

 
b) Mr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med.: „Procjena kvalitete propisivanja antimikrobnih 

lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj“ 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: „Procjena kvalitete 
propisivanja antimikrobnih lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj“ 
pristupnice mr. sc. Ljiljane Betica Radić, dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat-Kardum, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr. med. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 



c) Marin Golčić, dr. med.: „Analiza čimbenika palijativne skrbi koji utječu na preživljenje 
pacijenata u ustanovi palijativne zdravstvene skrbi“ 

 
I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: „Analiza čimbenika 

palijativne skrbi koji utječu na preživljenje pacijenata u ustanovi palijativne 
zdravstvene skrbi“ pristupnika Marina Golčića, dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Marijana Braš, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, dipl. kroatolog i dipl. sociolog 
4. Prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnikom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
 
8. 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) 
 
8.I. Promjena mentora i imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Matko Oguić, dr. med. dent. 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Matku Oguiću, dr. med. 

dent. polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se   prof. dr. sc. Olga Peloza, dr. med., te komentor doc. 
dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent. 
 

b) Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. nutricionizma 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Gordani Kenđel 
Jovanović, dipl. ing. nutricionizma polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se   doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med.,  te 

komentor prof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić, dr. med. 
 
 

8.II. Izuzimanje od mentorstva i komentorstva na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Ivana Crnković, mag. physio., dipl. physio. 
 
 
 



Prijedlog odluke: 
 

I. Nasl. doc. dr. sc. Aleksandar Racz se na vlastiti zahtjev razrješuje dužnosti mentora polaznici 
doktorskog studija Biomedicina Ivani  Crnković, mag. psysio., dipl. physio. 

 
II. Izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. san. ing. se na vlastiti zahtjev razrješuje dužnosti 

komentora polaznici doktorskog studija Biomedicina Ivani  Crnković, mag. psysio., 
dipl. physio. 

 
 

III. Ivana  Crnković, mag. psysio., dipl. physio. je u daljnjem tijeku studija obvezna 
pronaći novog mentora. 

 
 

8.III. Promjena mentora i ukidanje komentora  na Doktorskom studiju Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo 

 
a) Denis Juraga, mag. sanit. ing. 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora i ukidanje komentora Denisu Juragi, mag. sanit. 
ing. polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo. 
 

II. Za novog mentora imenuje se prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.  
 
 
9. R a z n o 

 
                                            Dekan 

 
      Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., v. r. 


