
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/48 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 09. listopada 2020. 
 

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  II. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2020./2021. 

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 09. listopada 2020. godine do 13. listopada 
2020. godine te putem internetske platforme MS TEAMS 13. listopada 2020. godine u 
14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika XVII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 11. 

rujan do 15. rujna 2020. godine te zapisnika I. elektroničke sjednice Fakultetskog 
vijeća održane od 01. listopada 2020. do 06. listopada 2020. 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.  Obrazloženje za pokretanja zajedničkog sveučilišnog Integriranog preddiplomskog 

i diplomskog studija Farmacija (Sveučilište u Rijeci, Odjel za Biotehnologiju, 
Medicinski fakultet) 

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

 
5. Donošenje odluke o izboru prodekana Medicinskog fakulteta u Rijeci (molimo da pod 

ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Imenuju se : 
 

 Prof. dr. sc. IVANA MARIĆ, dr. med. za Prodekanicu za nastavu 
 Izv. prof. dr. sc. JOSIP ŠPANJOL, dr. med. za Prodekana za poslovne odnose 
 Prof. dr. sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl. sanit. ing. za Prodekanicu za 

znanstvenoistraživačku djelatnost 



 Izv. prof. dr. sc. ALEN PROTIĆ, dr. med. za Prodekana za poslijediplomske 
studije i cjeloživotno obrazovanje 

 Izv. prof. dr. sc. VLATKA SOTOŠEK, dr. med. za Prodekanicu za studije 
medicine na engleskom jeziku (stupanjem na snagu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika 
o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci, dana 15. 
listopada 2020. godine, naziv se mijenja u Prodekan za studij Medicine na engleskom 
jeziku i međunarodnu suradnju) 

 Prof. dr. sc. GORAN PALČEVSKI, dr. med. za Prodekana za međunarodnu  
suradnju i kvalitetu (stupanjem na snagu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika  o unutarnjoj 
organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci, dana 15. listopada 2020. 
godine, naziv se mijenja u Prodekan za kvalitetu) 

 Izv. prof. dr. sc. SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ, dipl. sanit. ing., za Prodekanicu  
za razvojne programe i studij Sanitarno inženjerstvo (stupanjem na snagu Pravilnika o 
izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, dana 15. listopada 2020. godine, naziv se mijenja u Prodekan za studije 
Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika) 
 

II. Mandat Prodekana/ica traje do 30. rujna 2023. godine 
 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  

 
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstava Medicinskog fakulteta u 

Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja 
sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

a) Imenuju se članovi Povjerenstva za znanstvenoistraživačku djelatnost u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
4. Doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. 
5. Izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić, dipl. sanit. ing 

6. Prof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl. ing. biolog 

7. Prof. dr. sc. Anton Tudor, dr. med. 
8. Izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med. 
9. Doc. dr. sc. Đurđica Cekinović, dr. med. 
10. Prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 
11. Prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. 
12. Prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. 
13. Doc. dr. sc. Andrea Dekanić, dr. med. 
14. Prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. 

 
b) Imenuju se članovi Povjerenstva za nastavu u sastavu: 
 

Obvezni: 
1. Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 



2. Izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 
4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 
5. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 

 
Ostali: 

1. Prof. dr. sc. Jagoda Ravlić Gulan, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Ivica Pavić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. 
5. Doc. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr. med. 
6. Izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl. sanit. ing. 
7. Doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med. 
8. Dr. sc. Marko Klarić, dr. med. 
9. Doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. 
10. Tin Vučković, student 
11. Magda Gajski, student 

 

c) Imenuju se članovi Povjerenstva za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika u 
sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 
5. Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med. 
6. Prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med. 
7. Doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing. 
8. Prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med. 

 
d) Imenuju se članovi Povjerenstva za izdavačku djelatnost u sastavu: 

 
1. Doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Igor Eterović, prof. filozofije i povijesti 
3. Doc. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med. 
4. Doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med. 
5. Doc. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. psiholog i prof. 

 
e) Imenuju se članovi Povjerenstva za poslijediplomske studije i cjeloživotno 

obrazovanje u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. sc. 
4. Izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 
5. Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 
6. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
7. Izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić, dipl. sanit. ing.  



f) Imenuju se članovi Povjerenstva za međunarodnu suradnju u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med. 
4. Izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med. 
5. Doc. dr. sc. Damir Klepac, dipl. sanit ing. 
6. Doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med. 
7. Izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr .med. 

 
g) Imenuju se članovi Povjerenstva za izborne predmete u sastavu:  

 
1. Izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić-Vranić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. 
4. Prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing. prehrambene tehn. 
5. Doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med. 
6. Izv. prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan, dr. med. 
7. Bruno Kovač, student  
8. Ante Matulić, student  

 
h) Imenuju se članovi Povjerenstva za medicinska vještačenja u sastavu: 

 

1. Prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc. Klementina Ružić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med. 

 
i) Imenuju se članovi Povjerenstva za dobrobit životinja u sastavu: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Slađana Bursać, dipl. sanit. ing. 
3. Dr. sc. Mirna Mihelčić, dr. med. vet. 
4. Doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. biotechn. 
5. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
6. Doc. dr. sc. Tanja Batinac, dr. med. 

 
j) Imenuju se članovi Povjerenstva za rashodovanje imovine u sastavu: 

 
1. Vana Persen, mag. admin. sanit. 
2. Barbara Krpan Fućak, dipl. oec. 
3. Izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. 
4. Mr. sc. Zorko Dekanić, dipl. ing. stroj. 
5. Marina Mamula, prof. info. i filozofije 

6. Mirjana Kunišek, dipl. oec. 
7. Rosan Komušanac 

 
k) Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti u 

sastavu:  



1. Prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med.  
2. Prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 
3. Tin Vučković, student  

 
l) Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. 
2. Dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinsku, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Smiljana Ristić, dipl. biolog. 
5. Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, dipl. kroatolog i dipl. sociolog 

6. Izv. prof. dr. sc. Sandra Peternel, dr. med. 
7. Doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. 
8. Doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing. 

 

m)  Imenuju se članovi Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Valerija Majetić Germek, dipl. sanit. ing. 
4. Prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
5. Prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, dr. med. 
6. Dr. sc. Valentina Marečić, mag sanit. ing. 
7. Dr. sc. Božena Ćurko Cofek, dr. med. 
8. Doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med. 
9. Doc. dr. sc. Slaven Jurković, prof. mat. i fizike 

10. Ivana Škrobonja, dr. med. 
11. Valentina Miloš, mag. oec. 
12. Luka Delak, student 
13. Iva Kristić, student 

 
n) Imenuju se članovi Odbora Fonda za potporu istraživačima u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem. 
3. Prof. dr. sc. Siniša Volarević, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. 
5. Izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med. 
6. Prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost i prodekan za poslovne 

odnose članovi su Odbora po funciji 
 

II. Mandat Povjerenstava traje do 30. rujna 2023. godine 
 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 



7. Donošenje odluke o izboru voditelja Studija Medicinskog fakulteta u Rijeci (molimo 
da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuju se : 
 

a) Izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. za voditelje 
Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina  

 
b) Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. za voditeljicu Integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku 
 

c) Izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. za voditeljicu Preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo 

 
II. Odluka se primjenjuje od akademske godine 2020./2021. 

 
 
 
8. Donošenje odluke o imenovanju voditelja poslijediplomskih specijalističkih studija 

Medicinskog fakulteta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Imenuju se voditelji poslijediplomskih specijalističkih studija Medicinskog fakulteta u Rijeci: 

 
R. 
broj 

Naziv studija Voditelj studija 

1.  Abdominalna kirurgija Izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.  

2.  
Anesteziologija, reanimatologija i 
intenzivna medicina 

Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

3.  Biomedicina razvojne dobi Prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. 

4.  Endokrinologija i dijabetologija 
Izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović,  
dr. med. 

5.  Gastroenterologija Prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. 

6.  Ginekologija i opstetricija Doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med. 

7.  Hitna medicina Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

8.  Internistička onkologija 
Prof. dr. sc. Renata Dobrila- Dintinjana, dr. 
med. 

9.  Kardiologija Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. 

10.  
Klinička farmakologija s tokiskologijom: 
ispitivanje i primjena lijekova 

Prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr. med. 

11.  Klinička radiologija Prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 

12.  Menadžment kvalitete u zdravstvu 
Prof. emeritus Ana Stavljenić Rukavina,  
dr. med. 

13.  Menadžment u zdravstvu Prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med. 

14.  Obiteljska medicina Izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 

15.  Oftalmologija Nasl. prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med. 



16.  Opća interna medicina Doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. 

17.  Opća kirurgija Izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. 

18.  Ortopedija i traumatologija Izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. 

19.  Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti Izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing. 

20.  Psihijatrija Prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med. 

21.  Pulmologija Doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 
 
II. Imenovani voditelji studija obavljat će poslove voditeljstva do 30. rujna 2023. godine. 

 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
9. Prezentacija e-učenja dr. sc. Maje Gligora Marković, prof. matematike i informatike 

 
 

10. Donošenje odluke o novim izbornim predmetima od akad. 2020./2021. godine 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice 
vijeća) 
 

Prijedlog odluke:  
 
Povjerenstvo za izborne predmete predlaže usvajanje novog izbornog predmeta za 
akademsku 2021./2022. godinu. 

Voditelj predmeta Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

Doc.dr.sc.Tea 
Štimac 

Debljina i trudnoća   Medicina 6. P15/V0/S10 1,5 

 
 
 
11. 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) 
 
11. I. Donošenje odluke o poništenju Odluke o pokretanju postupka izbora 
predstojnika/ce:   
  

a) Zavoda za anatomiju. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA:003-08/20-02/191, URBROJ:2170-

24-01-20-1/LJML od 09. lipnja 2020. godine, o pokretanju postupka izbora predstojnika/ce 
Zavoda za anatomiju, objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta dana 16. lipnja 2020., 
budući se predstojnica Zavoda za anatomiju prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med., na čiji 
zahtjev je pokrenut postupak izbora prestojnika/ce Zavoda za anatomiju, očitovala da povlači 
svoj zahtjev te želi i dalje obnašati funkciju predstojnice Zavoda za anatomiju. 
 



11. II. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora predstojnika/ce:     
        

a) Zavoda za farmakologiju. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Pokreće se postupak izbora predstojnika/ce Zavoda za farmakologiju. 

 
 
11. III. Donošenje odluke o poništenju podtočke c)  Odluke Fakultetskog vijeća 
KLASA:003-08/20-02/274, URBROJ:2170-24-01-20-1/LJML od 15. rujna 2020., o 
pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za kirurgiju. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Poništava se podtočka c) Odluka Fakultetskog vijeća KLASA:003-08/20-02/274, 

URBROJ:2170-24-01-20-1/LJML od 15. rujna 2020. godine, o pokretanju postupka izbora 
šefa/ice (pročelnika/ce) Katedre za kirurgiju, objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta dana 
28. rujna 2020., budući je dekan Fakulteta imenovao vršitelja dužnosti šefa (pročelnika) 
Katedre za kirurgiju. 

 
 

11. IV. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti  
i obrazovanja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
20 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. i prof. dr. sc. Branka Bedenić, 
dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. i prof. dr. sc. Marina 
Šantić, dipl. sanit. ing. 
 

B)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre 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 izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Darko 
Ledić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. i prof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med. 
 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju 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. Tamara Braut, dr. med., doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Radan 
Starčević, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i doc. dr. sc. Dubravko 
Manestar, dr. med. 
 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
   
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Darko Ledić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. i prof. dr. sc. Miroslav Vukić, 
dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. i prof. dr. sc. Miljenko 
Kovačević, dr. med. 
 
 

C) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti  
i obrazovanja 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 onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju   



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 u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Ingrid Belac-Lovasić, dr. med., prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med. i prof. dr. sc. 
Damir Miletić, dr. med. 
 
 
11. V. 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 interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 15 sati tjedno. 
(zaposlenik: prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Tonia Valkovića, dr. med., u  
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće rando mjestu redoviti profesor, 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 – 15 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., 
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. i akademik Željko Reiner dr. med. 
 

III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezan 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. 
 
 

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 ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, s 
nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 



 I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Veljka Šantića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
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, s nepunim radnim vremenom 
– 5 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 
prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med. i prof. dr. sc. Domagoj Delimar, dr. med. 

 
III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezan 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 izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sudska medicina, na Zavodu za sudsku 
medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Valter Stemberga, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Valtera Stemberge, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana sudska medicina, na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med., 
prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Milovan Kubat, dr. med. 
 

III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezan 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 imenovanog, 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 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. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Tee Štimac, 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 – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med., 
prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med. 
 

III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezan 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 imenovane, 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 nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Tatjane Bogović Crnčić, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-
Ivanković, dr. med., prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i prof. dr. sc. Ivan Mihaljević, dr. med. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezan 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 imenovane, 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 patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku 
anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju 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. Elvira Mustać, dr. med., 
prof. dr. sc. Dražen Koač, dr. med. i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezan 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 imenovane, 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 kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Franjo Lovasić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Franje Lovasića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. 
med., prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Žarko Rašić, dr. med. 

 
III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezan 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 imenovanog, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
 
11. VI. 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 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. 
(pristupnik: dr. sc. Marko Klarić, dr. med., znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. MARKO KLARIĆ, 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 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, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2020.     

 
 
11. VII. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 
temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
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. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan-Severinski, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Izv. prof. dr. sc. NEDA SMILJAN-SEVERINSKI, dr. med., reizabire se u znastveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 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, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     

 
 



11. VIII. 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 ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Nikola Gržalja, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. NIKOLA GRŽALJA, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i 
fizikalnu medicinu Medicinskom fakultetu u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju 
Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Jadranka Pavičić Šarić, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. JADRANKA PAVIČIĆ ŠARIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i 
reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
 
11. IX. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Medicinskog fakulteta u Splitu, sukladno Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 



I. Prihvaća se mišljenje i prijedloga Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta prof. 
dr. sc. Ane Marušić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica 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 prof. dr. sc. Ane Marušić, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 
11. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor 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., za znanstveno zvanje – viši znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedloga Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Stjepana Rudana, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši 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 doc. dr. sc. Stjepana Rudana, 
dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 
11. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) nasl. doc. dr. sc. Aleksandra Pirjavec Mahić, 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 nasl. 
doc. dr. sc. Aleksandre Pirjavec Mahić, 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 nasl. doc. dr. sc. Aleksandre 
Pirjavec Mahić, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
11. XII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
(N.N. br.28/17)   
 

a) Dr. sc. Marinko Artuković, dr. med., zaposlenik Specijalne bolnice za plućne  
bolesti u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat-Kardum, 
dr. med., doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. i akademik Miroslav Samaržija, dr. med. 

 
b) Dr. sc. Biserka Kovač, dr. med., zaposlenica Opće županijske bolnice Vukovar,  

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. 
 
11. XIII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog-prof., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za medicinsku informatiku, 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. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. 

med. biochem., izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. 
med. 
 



b) Doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju  
i na radnom mjestu docentica, na Katedri za pedijatriju, 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. Jelena Roganović, dr. med., 

prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Joško Markić, dr. med. 
 
 
c)  dr. sc. Ines Banjari, nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom  

mjestu izvanredna profesorica, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. 

psiholog-prof., izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. 
med. 
 

d) Dr. sc. Robert Doričić, mag. admin. sanit., suradnik u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu poslijedoktorand, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., prof. 

dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med. 
 
 
e) Dr. sc. Iva Potočnjak, mag. sanit. ing., suradnica u suradničkom zvanju i na  

radnom mjestu asistentica, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, 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. Robert Domitrović, dipl. ing. 
med. biochem., izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. i prof. dr. sc. Nada Oršolić, dr. med 
 
 

f) Dr. sc. Valentina Marečić, mag. sanit. ing., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu poslijedoktorandica, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, 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. Maja Abram, dr. med., prof. 
dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med. 
 
 
11. XIV. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Dr. sc. Andrea Tomljenović Paravić, dipl. ing. kemije – na Zavodu za 
farmakologiju  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se dr. sc. Andrei Tomljenović Paravić, dipl. ing. kemije, suradnici u 

suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Jasenka Mršić-
Pelčić, dr. med. 

 
b) Ljerka Delač, dr. med. – na Zavodu za farmakologiju  

 
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) Tea Mladenić, mag. biotech. in med. – na Zavodu za farmakologiju  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Tei Mladenić, mag. biotech. in med., suradnici u suradničkom zvanju i 

na radnom mjestu asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. 
 

d) Ivana Šutić, dr. med. – na Katedri za obiteljsku medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Ivani Šutić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 

asistentica, za mentora prof. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med. 
 

e) Igor Tripalo, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Igoru Tripalu, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 

asistent, za mentora prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 



f) Davor Vukelja, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Davoru Vukelji, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 

asistent, za mentora prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 

g) Josip Zorko, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Josipu Zorku, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 

asistent, za mentora prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 

h) Tihomir Belina, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu  

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Tihomiru Belini, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 

asistent, za mentora prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 
i) Alena Furić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 

intenzivnu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Aleni Furić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 

asistentica, za mentora prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 
 
12.  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) 
 
12.I. Donošenje odluke o izmjena kriterija za određivanje mentorskog kapaciteta  

 
Prijedlog odluke: 
 
Mijenja se način određivanja kapaciteta za mentore/komentore za Poslijediplomske 
sveučilišne (doktorske) studije koje se izvode u okviru Doktorske škole iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo razvrstavanjem u bodovne skupine, kako slijedi: 
 

O 
 0 bodova   – ne može biti mentor ni komentor 

I 
 1 bod   – može biti samo komentor,  



II 

 2 – 5 bodova   – može biti mentor 1 doktoranda i komentor 1 doktorandu 
III 

 6 – 9 bodova   – može biti mentor 2 doktoranda i komentor 2 doktoranda 
 10 – 13 bodova   – može biti mentor 3 doktoranda i komentor 2 doktoranda 

IV 
 14 – 17 bodova   – može biti mentor 4 doktoranda i komentor 3 doktoranda 
 >17 bodova   – može biti mentor 5 doktoranada i komentor 3 doktoranda 

 
 
12.II. Donošenje odluke o promjeni voditelja izbornog kolegija na Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Javno zdravstvo  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Javno zdravstvo koji se izvodi 
u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju „Ekonomika zdravstva“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnje voditeljice 
nasl. doc. dr. sc. Ane Bobinac, dipl. oec. imenuje nova voditeljica izv. prof. dr. sc. 
Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 

 
 
12.III. Donošenje odluke o promjena suradnika u obveznom kolegija Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo  

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na obveznom kolegiju “Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu“, voditeljica 
doc. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med. i doc. dr. sc. Koviljke Matušan Ilijaš, dr. med. koji 
se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 
mijenjaju se sljedeći nastavnici uključeni u provedbu nastavnog programa: 
 

- umjesto dr. sc. Bojane Mohar Vitezić, dipl. mikrobiolog imenuje se doc. dr. sc. 
Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing. 
 

- umjesto dr. sc. Ivane Stražić Geljić, mag. biol. exp. imenuje se dr. sc. Paola 
Kučan Brlić, mag. forenz. 

 
- umjesto dr. sc. Sandre Šućurović, mag. biol. mol. imenuje se izv. prof. dr. sc. 

Kristina Grabušić, dipl. ing. biol. 
 
 
12.IV. Donošenje odluke o odobravanju nove okvirne teme istraživanja i poništavanje 
okvirne teme istraživanja iz ak. god. 2019./2020 
 
Prijedlog odluke: 
 



I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Arijana Zubovića, dr. med. polaznika 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod naslovom 
“Povezanost ekspresije PD-L1, PD-L2 i aktivacije inflamosoma NLRP3 u 
planocelularnom karcinomu usne šupljine i orofarinksa” mentorice izv. prof. dr. sc. 
Margite Belušić Gobić, dr. med.  
 

II. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Korelacija magnetne rezonance, ultrazvuka i 
medijatora upale u sinovijalnoj tekućini kod pacijenata s artrogenom disfunkcijom 
temporomandibularnog zgloba“ usvojena za akademsku godinu 2019./2020. godinu se 
poništava. 

 
 
12.V. Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 

 

a) Alma Starčević, dr. med.: „Aktivacijski status NK stanica i makrofaga u raznim 
molekularnim podtipovima karcinoma dojke“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Alma Starčević, 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: „Aktivacijski status NK stanica i makrofaga u raznim molekularnim 
podtipovima karcinoma dojke“ pristupnice Alme Starčević, dr. med. u sastavu:  

 
1. Doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. biotechn. 
2. Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić, dipl. ing. 
3. Doc. dr. sc. Manuela Avirović, 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”.  



b) Ana Zulijani, dr. med. dent.: „Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim 
epitelnim lezijama sluznice usne šupljine“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ana Zulijani, 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 doktorskog rada pod 
naslovom: „Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim 
lezijama sluznice usne šupljine“ pristupnice Ane Zulijani, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. Izv. prof. dr. sc. Margita Belušić Gobić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Berislav Perić, dr. med. dent. 
3. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, 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”.  

 

c) Dinko Štajduhar, dr. med.: „Epidemiološka obilježja ponašanja povezanih s traženjem 
lijekova i nemedicinske upotrebe pregabalina i bupropiona u osoba lišenih slobode” 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Dinko Štajduhar, 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: „Epidemiološka obilježja ponašanja povezanih s traženjem lijekova i 
nemedicinske upotrebe pregabalina i bupropiona u osoba lišenih slobode“ 
pristupnika Dinka Štajduhara, dr. med. u sastavu:  

 
1. Izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med. 



2. Doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med.  
3. Doc. dr. sc. Morana Tomljenović, 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”.  

 
 
d) Mia Krapić, mag. biotech. in med.: „Interactions between the adipose tissue and the 

immune system in the context of infection“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Mia Krapić, 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 doktorskog rada pod 
naslovom: „Interactions between the adipose tissue and the immune system in the 
context of infection“ pristupnice Mie Krapić, mag. biotech. in med. u sastavu:  

 
1. Prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Tomislav Kelava, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, 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”.  

 
 
12.VI. Dopuna Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Lovro Tkalčić, dr. med.: „Uloga crijevne distenzije u dijagnostici Crohnove bolesti tankog 

crijeva pomoću magnetno-rezonantne enterokolonografije (MREC)“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/20-02/316, 
UBROJ: 2170-24-01-20-01/MJ od 15. rujna 2020. godine mijenja se točka II. tako da sada 
glasi: 

 
„II.  Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod naslovom: 

„Uloga crijevne distenzije u dijagnostici Crohnove bolesti tankog crijeva pomoću 
magnetno-rezonantne enterokolonografije (MREC)“ pristupnika Lovre Tkalčića, dr. 
med. u sastavu:  

1. Doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Maja Prutki, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 
4. Prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr. med.“ 

 
 
12.VII. Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Pavo Perković, dr. med.: „Ekspresija patched 1, smoothened, cripto-1 i survivin proteina 

u posteljicama sa zastojem fetalnog rasta” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Ekspresija patched 1, 
smoothened, cripto-1 i survivin proteina u posteljicama sa zastojem fetalnog rasta” 
studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Pave 
Perkovića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med., a za komentora prof. dr. 
sc. Sanja Štifter, 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. 

 
b) Danijel Ivanac, dr. med.: „Morfološko i funkcionalno istraživanje fleksorne i ekstenzorne 

muskulature trupa i zgloba kuka kod osoba s lumbalnim bolnim sindromom“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Morfološko i funkcionalno 
istraživanje fleksorne i ekstenzorne muskulature trupa i zgloba kuka kod osoba s 
lumbalnim bolnim sindromom“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Danijela Ivanca, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas, 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. 

 
 
12.VIII. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Marijana Rakić, dr. med.: „Svojstva cirkulirajućih pozitivnih stanica von Willebrandova 

čimbenika u bolesnika s akutnim infarktom miokarda“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Svojstva 
cirkulirajućih pozitivnih stanica von Willebrandova čimbenika u bolesnika s akutnim 
infarktom miokarda“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Marijane Rakić, dr. med.: 

1. Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Alen Ružić, 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.  

 
b) Marijana Vičić, dr. med.: „Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom i perforinom-

2 u patogenezi psorijaze i lihen planusa“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Citotoksični 
mehanizmi posredovani granulizinom i perforinom-2 u patogenezi psorijaze i lihen 
planusa“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Marijane Vičić, dr. med.: 

 
1. Prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin, dipl. ing. biol. 

 
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.  

 
c) Matija Sošić, dr. med.: „Lokalni upalni odgovor kod intraventrikularne primjene 

rekombinantnoga tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnoga moždanog 
krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Lokalni upalni 
odgovor kod intraventrikularne primjene rekombinantnoga tkivnog aktivatora 
plazminogena u liječenju primarnoga moždanog krvarenja s prodorom krvi u 
komorni sustav“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Matije Sošića, dr. med.: 

 
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.  

 
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.  

 
 
12.IX. Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 
 
a) Diana Maržić, dr. med.: „Izražaj ribonuklearnog proteina IMP3 u kancerogenezi 

skvamoznog epitela grkljana“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Izražaj 
ribonuklearnog proteina IMP3 u kancerogenezi skvamoznog epitela grkljana“ 
pristupnice Diane Maržić, dr. med.   
 

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

1. Prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel, dr. med. 
4. Izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med. 
5. Doc. dr. sc. Manuela Avirović, 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. 
 
 
 
13. 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) 
 
13.I.  Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja doktorskog rada i mentora 
na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Katarina Dujmović-Hasanbegović, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 



I. Odobrava se Katarini Dujmović-Hasanbegović, dr. med. polaznici Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina promjena okvirne teme istraživanja 
doktorskog rada i mentora 

 
II. Odobrava se nova tema pod naslovom “Kliničko-laboratorijski, dermatoskopski i 

imunopatohistološki pokazatelji u dijagnostici kroničnog ekcema šaka”, a za mentora 
se odobrava prof. dr.sc. Sandra Peternel, dr. med. 

 
 
13.II. Donošenje odluke o usvajanju plana vanjske suradnje na Poslijediplomskim 
studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci (prilog na SharePoint portalu) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na 
poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za akademsku 
2020./2021. 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 

2020./2021. godinu. 
 
 
 

14.   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) 

 
14.I.  Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu 
sveučilišnog udžbenika pod naslovom Sustav HLA u kliničkoj praksi autora prof. dr. sc. 
Sanje Balen i dr. sc. Sanje Katalinić –  prilog na SharePoint Portalu 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu sveučilišnog udžbenika pod 

naslovom Sustav HLA u kliničkoj praksi autora prof. dr. sc. Sanje Balen i dr. sc. Nataše 
Katalinić. 
 

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

Dekan 
 

      Izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., v. r. 


