
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/43 
URBROJ: 2170-24-01-21-1/TT 
Rijeka, 05. studeni 2021. 
 
 

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

P O Z I V 
za  II. sjednicu Fakultetskog vijeća 

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

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 05. studenog 2021. godine do 09. studenog 
2021. godine te putem internetske platforme MS TEAMS 09. studenog 2021. godine u 
14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika I. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 08. 

listopada do 12. listopada 2021. godine – prilog na SharePoint Portalu (molimo da 
pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  

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

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

 
5.  Sastanak udruge Alumni nakon sjednice Fakultetskog vijeća 

 
6.  Prezentacija osnova GDPR-a, gđa. Anita Majstrović Dukić iz firme Reset d.o.o. Rijeka   

(vanjski suradnik za GDPR) 
 

7. Donošenje odluke o prijedlogu članova izbornog povjerenstva Medicinskog 
fakulteta u Rijeci za  provedbu dopunskih studentskih izbora,  iz redova nastavnog 
osoblja (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja 
sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama (Narodne novine 71/07) te članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u 



Rijeci, Fakultetsko vijeće, donosi slijedeću odluku o prijedlogu članova izbornog 
povjerenstva Medicinskog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Izborno 
povjerenstvo)  za  provedbu dopunskih studentskih izbora,  iz redova nastavnog osoblja: 
 
I. Fakultetsko vijeće predlaže da se u Izborno povjerenstvo iz redova nastavnog 

osoblja imenuju: 
 izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing., član, doc. dr. sc. Vanja Licul, dr.med., 

zamjenik člana 
 izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas dr. med., član, doc. dr. sc.  Tomislav Jakljević, dr. 

med., zamjenik člana 
 

8. Donošenje odluke o promjeni člana Povjerenstava za dobrobit životinja Medicinskog 
fakulteta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se doc. dr. sc. Božena Ćurko Cofek, dr. med. za člana Povjerenstva za 
dobrobit životinja Medicinskog fakulteta u Rijeci umjesto doc. dr. sc. Željke Minić, 
dipl. ing. biologije. 
 

II. Imenuje se doc. dr. sc. Sanja Dević Pavlić, dipl. sanit ing. za člana Povjerenstva za 
dobrobit životinja Medicinskog fakulteta u Rijeci umjesto doc. dr. sc. Tanje Batinac, 
dr.med. 

 
III. Mandat imenovanih traje do 30. rujna 2023. godine 

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

 
9. Donošenje odluke o promjeni člana Povjerenstava za znanostvenoistraživačku 

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

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se izv. prof. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med. za člana Povjerenstva za 
znanostvenoistraživačku djelatnost Medicinskog fakulteta u Rijeci umjesto prof. dr. 
sc. Antuna Tudora, dr. med. 
 

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

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

10. Donošenje odluke o visini nagrade najboljim mladim znanstvenicima Medicinskog 
fakulteta u Rijeci za 2021. godinu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 



 Temeljem odredbe članka 11. i 12. Pravilnika o dodjeli nagrada najboljim mladim 
znanstvenicima Medicinskog fakulteta u Rijeci Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana utvrđuje 
visinu novčanog iznosa nagrade za 2021. godinu od 10.000,00 kn bruto ili u neto iznosu za 
nadoknadu troškova znanstvenog usavršavanja u zemlji ili inozemstvu. 

 
11. Donošenje odluke o izboru novog člana Povjerenstva za izbor nastavnika, 

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

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. za člana Povjerenstva za 
izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

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

III. Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja. 
 
12. Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna postupovnika za studentsko 

vrednovanje nastavnika – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se Izmjena i dopuna Postupovnika za studentsko vrednovanje 
nastavnika 
 

II. Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja. 
 
 

13. Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna postupovnika za studentsko 
vrednovanje kolegija prediplomski, diplomskih i integriranih studija – prilog na 
SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se Izmjena i dopuna Postupovnika za studentsko vrednovanje kolegija 
prediplomski, diplomskih i integriranih studija 

 
II. Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja. 

 
 

14. Donošenje odluke o uvjetima upisa studenata u I. godinu sveučilišnih studija u 
akademskoj 2022./2023. godini preko NISpVu sustava studenata – prilog na 
SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 
 



Studijski 
program 

*Pre
d 
uvjet 

Prosje
k 
 svih 
ocjena 

OBVEZNI 
PREDMETI 
(HRV+MAT+STRA
NI 
JEZIK) – A razina 

IZBORNI PREDMETI 
(BIO + KEM + FIZ) 
Sva 3 predmeta se 
obvezno moraju 
polagati 
 

UKUP
NI  
PRAG 

Integrirani 
preddiplomski i 
diplomski 
sveučilišni studij 
MEDICINA 
 

 
DA 

 
10% 

 
0% + 0% +0% 

 
30% + 30% + 30% 

 
40% 

*Preduvjet: Pohađanje Biologije, Kemije i Fizike najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog 
obrazovanja; Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za studij 
 
 
Studijski 
program 

*Pre
d 
uvjet 

Prosje
k 
 svih 
ocjena 

OBVEZNI 
PREDMETI 
(HRV+MAT+STRA
NI 
JEZIK) – A razina 
 
 

IZBORNI PREDMETI 
(BIO + KEM) 
Kemija se obvezno 
mora polagati 

UKUP
NI  
PRAG 

Integrirani 
preddiplomski i 
diplomski 
sveučilišni studij 
FARMACIJA 
 

 
DA 

 
10% 

 
10%+ 20% +10% 

 
22% + 25%  

 
40% 

*Preduvjet: Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za studij 
 
 
Rezultati natjecanja 
 
Kategorija Disciplina Razred 

od 
Razred 
do 

Plasman 
od 

Plasman 
do 

Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje 

Biologija 1. 4. 1. 3. 3% 

Državno 
natjecanje 

Kemija 1. 4. 1. 3. 3% 

Državno 
natjecanje 

Matematika 1. 4. 1. 3. 3% 

Međunarodno 
natjecanje 

Biologija 1. 4. 1. 3. 3% 

Međunarodno 
natjecanje 

Kemija 1. 4. 1. 3. 3% 

Međunarodno 
natjecanje 

Matematika 1. 4. 1. 3. 3% 

*Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti 
 
 
 
 
 
 



 
Studijski 
program 

 
*Pre
d 
uvjet 

 
Prosje
k 
 svih 
ocjena 

 
OBVEZNI 
PREDMETI 
(HRV+MAT+STRA
NI 
JEZIK) – B razina 

 
IZBORNI PREDMETI 
(BIO + KEM + FIZ) 
Sva 3 predmeta se 
obvezno moraju 
polagati 

 
UKUP
NI  
PRAG 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 
SANITARNO 
INŽENJERSTVO 

 
DA* 

 
10% 

 
5% + 5% +5% 

 
25% + 25% + 25% 

 
40 % 

*Preduvjet: Pohađanje Biologije, Kemije i Fizike najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog 
obrazovanja 
 
 
Studijski 
program 

Pred 
uvjet 

Prosje
k 
 svih 
ocjena 

OBVEZNI 
PREDMETI 
(HRV+MAT+STRAN
I 
JEZIK) – B razina 
 
 

IZBORNI 
PREDMETI 
(KEMIJA, 
BIOLOGIJA, 
FIZIKA) 
Kemija se obvezno 
polaže 

UKUP
NI  
PRAG 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 
MEDICINSKO 
LABORATORIJS
KE 
DIJAGNOSTIKE 

 
DA 

 
25% 

 
15% + 20% +20% 

20% KEMIJA 
FIZIKA ILI 

BIOLOGIJA** 

 
40% 

 
*Završena četverogodišnja srednja škola; Prilikom upisa kandidat je dužan dostaviti dokaz o 
zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku 
medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci; Priložena medicinska 
dokumentacija koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje 
boja. 
**Pristupnik ne mora položiti niti jedan od dva predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu 
se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednuje se s 20%. 
 
15. Donošenje odluke o kvotama za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u 

akademskoj 2022./2023. godini preko NISpVu sustava (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

Studij Državljani RH/EU Strani državljani (izvan 
EU) 

 
MEDICINA 125 5 

 
FARMACIJA 30 - 
SANITARNO 

INŽENJERSTVO 
(preddiplomski) 

30 3 

Medicinsko laboratorijske 
dijagnostike 

27 
 

3 

 



16. Donošenje odluke o kvotama za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u 
akademskoj 2022./2023. godini izvan NISpVu sustava (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

Studij  Državljani RH/EU Strani državljani (izvan 
EU) 

SANITARNO 
INŽENJERSTVO 

(diplomski) 

30 3 

 
 

17. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama liste rasporeda mentora i studenata 1. 
godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina 
za ak. god. 2021./2022. – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Marina Nikolić, dr. med. 

Evelin Abdić 

Osama Abedalqader 

Karlo Akmačić 

Gabrijela Antolović 

Bruno August 
 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović Peloza, dr.med.. 

Vanesa Augustić 

Leonarda Balaško 

Marija Barbarić 

Sandra Blašković 

Maria Bonassin 
 
Mentor: Izv. prof.dr.sc. Juraj Arbanas, dr.med. 

Nela Božić 

Katarina Buchberger 

Filipa Grbavac 

Larisa Bušić  Stilin 

Matea Cica 
 
Mentor: Doc.dr.sc. Tanja Ćelić, dr.med. 

Karla Crepar 

Ariana Crnčić 

Vinka Cvetković 

Oliver Čolig 

Korina Čuić 
 
 



Mentor: Izv.prof.dr.sc. Larisa Prpić Massari, dr.med. 

Tea Drndelić 

Ema Dušman 

Dominik Đakić 

Anja Ficnar 

Tea Franjković 
 
Mentor:Izv.prof.dr.sc.SandraPeternel,dr.med 

Larisa Frlan 

Adriana Galić 

Bianka Gašparac 

Angelina Krmpotić 

Marin Gmajnić 
 
Mentor: Prof.dr.sc. Ivana Marić, dr.med. 

Luka Goluban 

Ema Golubić 

Chiara Viktoria Grbeša 

Natalija Grdanjski 

Matea Gudeljević 
 
Mentor: Izv.prof.dr. sc. Gordana Pelčić, dr.med. 

Veronika Hanić 

Marija Havaić 

Lena Hitrec 

Loreta Horvatek 

Anja Hrelja 
 
Mentor: Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 

Karlo Huljak 

Danijela Huljev 

Stela Ilinković 

Zoran Jambrek 

Nina Jerković 
 
Mentor: Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr. med. 

Antonio Juričić 

Ema Jušćak 

Luka Kaštelan 

Matija Kezele 

Klara Klasan 
 
Mentor: Prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 

Karla Kleščić 

Adriana Klobučarić 

Ivan Knežević 

Mia Kontuš 

Tihana Kosanović 



Mentor: Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med. 

Matej Kostadinović 

Lea Kovačec 

Stjepko Kovačić 

Rea Krmpotić 

Lovro Kučej 
 
Mentor: Prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. 

Paulina Kušan 

Eugen Labinac 

Ana Majdak 

Tihana Majetić 

Zoa Majić 
 
Mentor: Prof.dr.sc. Sanjin Rački, dr.med. 

Marta Marić 

Dominik Markota 

Mihaela Martinović 

Anamarija Martinjak 

Bruna Matas Bračko 
 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Ivan Bubić, dr.med. 

Filip Matijević 

Rajna Međimurec 

Juraj Mesić 

Paula Miković 

Lana Radović 
 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Stela Živčić Ćosić, dr.med 

Jan Milović 

Renata Miskrić 

Lucija Mitrović 

Dora Mladenić 

Sara Mrkonjić 
 
Mentor: Prof.dr.sc. Srđan Novak, dr.med. 

Marija Odobašić 

Sonja Palija 

Luka Pandurević 

Petar Panjak 

Antonio Perišić 
 
Mentor: Doc.dr.sc. Vanja Licul, dr.med. 

Fran Peršić 

Vita Pervan 

Teodora Pilat 

Tea Pleše 

Nina Poljan 



Mentor: Doc.dr.sc. Duška Petranović, dr.med. 

Lana Pope 

Vilim Premzl 

Korina Pribičević 

Sara Puškadija 

Franka Radas 
 
Mentor: Doc.dr.sc. Tomislav Jakljević, dr.med.  

Katja Radojković 

Karolina Ricijaš 

Zora Ripić 

Tatjana Rogulj 

Iris Roguljic 
 
Mentor: Doc.dr.sc. Vjekoslav Tomulić, dr.med. 

Ana Rokvić 

Lana Sabati 

Franjo Salopek 

Nina Sebastijan 

Antonela Sladonja 
 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Grbas Harry, dr.med. 

Ivan Smojver 

Dora Sokač 

Petar Stanišić 

Ena Starčević 

Matea Starešinić 
 
Mentor: Izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 

Andrea Stipančević 

Mia Marija Šalov 

Marija Ševo 

Magdalena Škreblin 

Hrvoje Šokota 
 
Mentor: Doc. dr. sc. Lovasić Franjo, dr. med. 

Mihael Šoštarić 

Ana Šprem 

Luka Štruk 

Maja Tomljenović 

Lucija Vargović 
 
Mentor: Doc.dr.sc. Grebić Damir , dr. med. 

Lana Vivoda 

Dora Vranić 

Nina Vranić 

Jana Vukušić 

Gaia Wruss 



Mentor: Izv.prof. dr. sc. Olivio Perković,dr.med. 

David Zdolec 

Klara Zebec 

Ana Zetović 

Antonia Zlatarić 

Kristijan Želimorski 

Aja  Džaferović  
 
 
18. Donošenje odluke o plaćanju školarine na dvije rate prilikom upisa u prvu godinu 

Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na 
engleskom jeziku u akademskoj godini 2022./2023. (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Studentima na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Medicina na engleskom jeziku koji će u akademskoj godini 2022./2023. upisati prvu 
godinu studija odobrava se plaćanje školarine u najviše 2 (dvije) jednake rate: 

 prvu ratu (5.000,00 EUR) student je dužan platiti prilikom upisa, a drugu ratu 
(5.000,00 EUR) do 31. kolovoza 2022. godine  

 
19. Donošenje odluke o plaćanju školarine na tri rate prilikom upisa u više godine 

Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na 
engleskom jeziku u akademskoj godini 2022./2023. (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Studentima na lntegriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Medicina na engleskom jeziku koji će u akademskoj godini 2022./2023. upisati višu 
godinu studija (druga, treća, četvrta, peta i šesta godina studija) odobrava se plaćanje 
školarine dinamikom kako slijedi: 

 60% prilikom upisa 
 30% do 31. listopada tekuće godine 
 10% do 15. prosinca tekuće godine. 

 
Za generaciju prvi put upisanu u akademskoj godini 2017./2018., 2018./2019. i 
2019./2020. za koje školarina iznosi 9.000,00 eura (devet tisuća eura), dinamika uplate 
školarine je sljedeća: prvi dio (5.400,00 EUR) student je dužan platiti prilikom upisa, 
drugi dio (2.700,00 EUR) do 31. listopada 2022. godine i treći dio (900,00 EUR) do 15. 
prosinca 2022. godine. 
 
Za generaciju prvi put upisanu u akademskoj godini 2020./2021. i 2021./2022. za koje 
školarina iznosi 10.000,00 eura (deset tisuća eura), dinamika uplate školarine je 
sljedeća: prvi dio (6.000,00 EUR) student je dužan platiti prilikom upisa, drugi dio 
(3.000,00 EUR) do 31. listopada 2022. godine i treći dio (1.000,00 EUR) do 15. 
prosinca 2022. godine. 



20. Donošenje oluke o promjeni odluke Fakultetskog vijeća donesena na sjednici 
održanoj elektroničkim putem od 08. listopada 2021. godine do 12. listopada 2021. 
godine (KLASA: 003-06/21-02/523, URBROJ:2170-24-01-21-1 od dana 12. listopada 
2021. godine) (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Ovom Odlukom mijenja se Odluka Fakultetskog vijeća donesena na sjednici 
održanoj elektroničkim putem od 08. listopada 2021. godine do 12. listopada 2021. 
godine (KLASA: 003-06/21-02/523, URBROJ:2170-24-01-21-1 od dana 12. 
listopada 2021. godine) na sljedeći način: 

 

 Proljetni rok Ljetni rok Jesenski rok 

Rok za prijavu na prijemni 
ispit 

22.04.2022 17.06.2022 02.09.2022 

Pripremni tečaj iz 
područja biologije, fizike 
i kemije 

09.05. do 
12.05.2022 

04.07. do 
07.07.2022 

19.09. do 
22.09.2022 

Datum održavanja 
prijemnog ispita 

13.05.2022 08.07.2022 23.09.2022 

Objava rezultata 
prijemnog ispita/konačne 
rang liste  

16.05.2022 11.07.2022 26.09.2022 

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

17.05.2022 12.07.2022 27.09.2022 

Upisi 18.07. do 20.07.2022 28.09. do 
29.09.2022 

 
II. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 003-06/21-02/523, 

URBROJ:2170-24-01-21-1 od 12. listopada 2021. godine kojom su određeni rokovi 
upisa u I. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
Medicina na engleskom jeziku za 2022./2023. akademsku godinu, odnosno 
studijske programe izvan NISpVU sustava 

                                                                             
III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
21. Donošenje odluke o prijavama, upisima i raspisivanju natječaja za Integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku u 
akademskoj godini 2022./2023. (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća)– Prilog – Call for applications_academic 
year 2022/2023  

 
Prijedlog odluke: 
 



I. Prijave, upisi i raspisivanje natječaja za Integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku u akademskoj godini 2022./2023. 
provode se izvan NISpVU sustava. 
 

II. Ova odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci radi davanja suglasnosti. 
 
22. Odluka o imenovanju voditelja kolegija šeste godine studija na Integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 
– Prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća)  

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odluka o imenovanju voditelja kolegija na Integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 
 

Predmet Voditelj Studijska godina Status predmeta 
Gynaecology and 
Obstetrics 

izv. prof. dr. sc. Neda 
Smiljan- Severinski 

6. obvezni 

Forensic Medicine prof. dr. sc. Dražen 
Cuculić 

6. obvezni 

Family Medicine prof. dr. sc. Ines Diminić- 
Lisica 

6. obvezni 

Public Health prof. dr. sc. Tomislav 
Rukavina 

6. obvezni 

Occupational Medicine prof. dr. sc. Hrvoje Lalić 6. obvezni 
Clinical Assessment prof. dr. sc. Srđan Novak 6. obvezni 
Clinical Pharmacology prof. dr. sc. Dinko Vitezić 6. obvezni 
Simulation of Clinical 
Skills 

prof. dr. sc. Alan Šustić 6. obvezni 

Medical English VI dr. sc. Matea 
Butković, predavač 

6. obvezni 

Emergency Medical 
Conditions II 

prof. dr. sc. Miljenko 
Kovačević 

6. obvezni 

Clinical Skills I doc.dr.sc. Zlatko Čubranić 
doc.dr.sc. Goran Poropat 

6. obvezni 

Clinical Skills II doc.dr.sc. Branislava 
Popović 
izv.prof. dr.sc. Gordana 
Pelčić 

6. obvezni 

 
23. Donošenje odluke o osnivanju Centra za medicinu utemeljenu na dokazima – prilog 

na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 



I. Osniva se Centar za medicinu utemeljenu na dokazima pri Medicinskom fakultetu 
u Rijeci. 
 

II. Centar će djelovati u prostorima Medicinskog fakulteta u Rijeci. U dogovoru s 
Upravom Fakulteta, po potrebi će se koristiti prostori Fakulteta, kao što su 
predavaonice, kabineti, praktikumi, dvorane za sastanke i slično. Ovisno o potrebi 
i u skladu s dogovorom, za djelovanje Centra mogu se koristiti i prostori nastavnih 
baza Fakulteta, kao što su praktikumi i predavaonice Kliničkog bolničkog centra 
Rijeka i drugih ustanova. 

 
III. Kadrovska struktura Centra temeljit će se na zaposlenicima Medicinskog fakulteta 

i Kliničkog bolničkog centra Rijeci. Radom Centra rukovodit će voditelj Centra 
izabran sukladno Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci. Na prijedlog voditelja 
Centra imenovat će se članovi i vanjski suradnici Centra. 

 
IV. Rad Centra financirat će se sredstvima Medicinskog fakulteta u Rijeci te vlastitim 

sredstvima stečenim organizacijom i provođenjem znanstvenih, edukativnih i 
stručnih djelatnosti iz područja djelatnosti Centra. Vlastiti prihod osigurat će se i 
putem prijavljivanja projekata koji bi bili financirani iz natječaja Sveučilišta u Rijeci, 
državnih i međunarodnih institucija i fondova Europske unije.  

 
V. Pravilnikom o radu i ustroju Centra pobliže će se regulirati način rada, ustroj i 

odlučivanje u Centru. 
 

VI. Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog za osnivanje Centra za medicinu utemeljenu 
na dokazima. 

 
VII. Odluka podliježe suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 

24. Usvajanje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu samoanalize u postupku 
reakreditacije medicinskog fakulteta (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 
 
I. Za izradu pojedinih poglavlja Samoanalize Medicinskog fakulteta u Rijeci u sklopu 
postupka reakreditacije Medicinskog fakulteta u Rijeci koji je uvršten u Plan reakreditacije 
visokih učilišta Agencije za znanost i obrazovanje u 2022. godini, osnivaju se sljedeće radne 
skupine: 

1. Radna skupina za izradu poglavlja Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga 
visokog učilišta 
2. Radna skupina za izradu poglavlja Studijski programi 
3. Radna skupina za izradu poglavlja Nastavni proces i podrška studentima 
4. Radna skupina za izradu poglavlja Nastavnički i institucijski kapaciteti 
5. Radna skupina za izradu poglavlja Znanstvena djelatnost 

 
II. Za članove radne skupine za izradu poglavlja Interno osiguravanje kvalitete i 
društvena uloga visokog učilišta imenuju se: 



 
1. prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med., prodekan za kvalitetu, voditelj skupine 
2. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med. 
4. Valentina Miloš, mag. oec. 

 
III.  Za članove radne skupine Studijski programi imenuju se: 

1. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., prodekanica za nastavu, voditeljica skupine 
2. doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
4. izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing 
5. doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.  
6. doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 
7. izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. 
8. doc. dr.sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
9. prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. 
10. prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. 
11. izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl.sanit.ing. 

 
IV. Za članove radne skupine Nastavni proces i podrška studentima imenuju se: 
 

1. doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med., voditeljica skupine 
2. izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing,   
4. doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.  
5. doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 
6. izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. 
7. doc. dr.sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
8. prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. 
9. Bruno Kovač - student 
10. Mia Krapić, mag. bioteh. in med. 
11. Josip Aničić, dr. med. - doktorand 
12. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, dr. med. – Erasmus koordinator 
13. Eugen Car – student 

 
V. Za članove radne skupine Nastavnički i institucijski kapaciteti imenuju se: 
  

1. izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., prodekan za poslovne odnose, voditelj 
skupine 
2. Aleksandar Đukić, dipl. oec. 
3. Evgenia Arh, viši knjižničar 
4. Nadija Surać, dipl. iur. 
5. Ljiljana Miljković Lovrin, dipl. iur. 

 
VI.  Za članove radne skupine Znanstvena djelatnost imenuju se: 

 
1. prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing., prodekanica za znanost, voditeljica 
skupine 
2. prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 



3. Mamaja Jančić, dipl.  oec. 
 
VII. Koordinatorica svih aktivnosti u vezi izrade Samoanalize Medicinskog fakulteta u Rijeci 
imenuje se prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., prodekanica za nastavu. 
 
Koordinatorica se obvezuje izraditi hodogram aktivnosti, način rada radnih skupina, pratiti 
njihov rad  te sudjelovati u radu svih radnih skupina, po pozivu voditelja/voditeljice skupine. 
 
VIII.  Dekan Medicinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. može sudjelovati  
u radu svih radnih skupina, na prijedlog voditelja/voditeljice skupine i koordinatorice. 
 
IX. Uvodni dio Samoanalize sastavit će dekan i koordinatorica. 
 
Samoanaliza se izrađuje sukladno dokumentaciji koja je dostupna na mrežnim stranicama 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje (https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-
vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-visokih-ucilista): 

 Postupak reakreditacije visokih učilišta 
 Standardi za vrednovanje kvalitete sveučilišta i sastavnica sveučilišta u postupku 

reakreditacije visokih učilišta 
 Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije 

visokih učilišta 
 Obrazac za akcijski plan i/ili izvješće o realizaciji akcijskog plana 
 UPUTE za rad u MOZVAG2 sustavu 
 Hodogram za početak rada u MOZVAG2 sustavu za potrebe reakreditacije 
 Analitički prilog iz MOZVAG-a – tablice i upute 

 
X.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
25. 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) 
 
25.I. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):     
        

a) Katedre za medicinsku fiziku i biofiziku. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Izv. prof. dr. sc. GORDANA ŽAUHAR, prof., izabire se za šeficu (pročelnicu)  Katedre 

za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

Odluka se primjenjuje od 14. studenog 2021.         

 
b) Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu. 

 
Prijedlog odluke: 

 
Prof. dr. sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr. med., izabire se za šefa (pročelnika)  Katedre za 

anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
vrijeme od četiri (4) godine. 



Odluka se primjenjuje od 14. studenog 2021.         

 
c) Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. MARGITA BELUŠIĆ-GOBIĆ, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu)  
Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 

Odluka se primjenjuje od 14. studenog 2021.         

 
25. II. Donošenje odluke o izboru voditelja/ice:   
   

a) Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr. med., izabire se za voditeljicu Centra za 
unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2021.         

 
b) Centra za biomodeliranje i inovacije u medicini. 

 
Prijedlog odluke: 

 
Doc. dr. sc. SVEN MARIČIĆ, dipl. ing., izabire se za voditelja Centra za biomodeliranje 

i inovacije u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 
 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2021.         

 
c) Centra za integriranu i palijativnu skrb. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. KARMEN LONČAREK, dr. med., izabire se za voditeljicu Centra za 
integriranu i palijativnu skrb Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 15. studenog 2021.         

 
25. III. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        

a) Katedre za kirurgiju, 
 
Prijedlog odluke: 



 
Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za kirurgiju. 
 
b) Katedre za dječju kirurgiju. 

 
Prijedlog odluke: 

 
Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za dječju kirurgiju. 

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

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2021. i 14. svibnja  
2021. godine i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. svibnja 2021. i 11. lipnja 
2021. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Ines Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. i doc. dr. sc. Aleksandar 
Ljubotina, dr. med. 
 

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

a) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Sanjin Rački, dr. med.,  prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, 
dr. med. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju 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: prof. dr. sc. 
Marija Kaštelan, dr. med., prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med. i prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, 
dr. med.   
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Branko Šestan, dr. med., prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Zdravko 
Jotanović, dr. med.   
 

d) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
radiologija, na Katedri za radiologiju 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: prof. dr. sc. 
Damir Miletić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. i doc. dr. sc. Petra Valković 
Zujić, dr. med.   
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina 
Pilipović, dr. med.   
 

f) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Ines Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med. i doc. dr. sc. Aleksandar 
Ljubotina, dr. med. 
 

g) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. sc. 
Dora Fučkar Čupić, dr. med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Gordana 
Đorđević, dr. med.   
 

h) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. sc. 
Vladimira Vuletić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. i doc. dr. sc. David 
Bonifačić, dr. med.   

 
25. V. Donošenje prijedloga odluke o izmjeni trećeg člana Stručnog povjerenstva za 
izbor, u podtočci 5), 10) i 21) odluke Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i 
imenovanju stručnih povjerenstava KLASA: 003-06/21-02/424, URBROJ: 2170-24-01-21-
01/LJML od 14. rujna 2021.   
 

a) U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih  
povjerenstava KLASA:003-06/21-02/424, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 14. rujna 
2021., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, ne neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu, imenovano je stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Danka Grčević, dr. 
med.   
 
Prijedlog odluke: 
 

U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA:003-06/21-02/424, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 14. rujna 
2021., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, ne neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu, imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Damir 
Sapunar, dr. med., a budući se treći član Stručnog povjerenstva prof. dr. sc. Danka Grčević, 
dr. med., dana 02. studenog 2021. godine očitovala da ne može biti član stručnog 



povjerenstva, iz razloga što joj je rok u kojem je izabrana za redovitu profesoricu istekao u 
siječnju mjesecu 2021. godine, a nije pokrenut postupak izbora.  
 

b) Fakultetskog vijeća na sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine donijelo je  
odluku o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava KLASA:003-06/21-02/424, 
URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML, za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom 
zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, ne neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, te je imenovano stručno 
povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Stipan Jonjić, 
dr. med. i prof. dr. sc. Danka Grčević, dr. med.   
 
Prijedlog odluke: 
 

U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA:003-06/21-02/424, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 14. rujna 
2021., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i 
embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, ne 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se stručno povjerenstvo za izbor 
u sastavu: prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. i prof. 
dr. sc. Damir Sapunar, dr. med., a budući se treći član Stručnog povjerenstva prof. dr. sc. 
Danka Grčević, dr. med., dana 02. studenog 2021. godine očitovala da ne može biti član 
stručnog povjerenstva, iz razloga što joj je rok u kojem je izabrana za redovitu profesoricu 
istekao u siječnju mjesecu 2021. godine, a nije pokrenut postupak izbora.  

 
c) U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih  

povjerenstava KLASA:003-06/21-02/424, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 14. rujna 
2021., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, ne neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu, imenovano je stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Danka Grčević, dr. 
med.   
 
Prijedlog odluke: 
 

U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA:003-06/21-02/424, URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML od 14. rujna 
2021., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na 
Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, ne neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu, imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Damir 



Sapunar, dr. med., a budući se treći član Stručnog povjerenstva prof. dr. sc. Danka Grčević, 
dr. med., dana 02. studenog 2021. godine očitovala da ne može biti član stručnog 
povjerenstva, iz razloga što joj je rok u kojem je izabrana za redovitu profesoricu istekao u 
siječnju mjesecu 2021. godine, a nije pokrenut postupak izbora.  

 
25. VI. 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 izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihlošku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Mirjane Graovac, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, dr. med. 
 

III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

 
IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Duška Petranović, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Duške Petranović, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 



interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Toni Valković dr. med., 

izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Rajko Kušec, dr. med. 
 

III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

 
           IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Ive Bilić Čače, dr. med., u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na 
Katedri za pedijatriju 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. Jelena Roganović, dr. 

med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Joško Markić dr. med. 
 

III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

 
           IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 

d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  
medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za ofralmologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Goran Pelčić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Gorana Pelčića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 



oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. 
med., prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Nenad Vukojević, dr. med. 
 

III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

 
           IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
25. VII. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku 
farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim 
radnim vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Petra Dolenec, dipl. ing. biol.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. PETRA DOLENEC, dipl. ing. biol., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina 

 
Odluka se primjenjuje od 15. studenog 2021. 

 
b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana klinička citologija, na Zavodu za opću patologiju i 
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: dr. sc. Irena Seili-Bekafigo, dr. med.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. IRENA SEILI-BEKAFIGO, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
klinička citologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju 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 15. studenog 2021. 

 
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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Jasna Grković, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. JASNA GRKOVIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 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 15. studenog 2021. 

 
25. VIII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku 
kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu.  
(pristupnica: dr. sc. Iva Potočnjak, mag. sanit. ing.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. IVA POTOČNJAK, mag. sanit. ing., izabire se za suradnicu u suradničkom 
zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše četiri (4) 
godine.  

 
Odluka se primjenjuje od 15. studenog 2021.  
 
b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  

poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za 



dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno 
vrijeme u nepunom radnom vremenu – 30 sati tjedno.  
(pristupnica: dr. sc. Marijana Vičić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Dr. sc. MARIJANA VIČIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i 

na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 
najviše četiri (4) godine.  

 
Odluka se primjenjuje od 15. studenog 2021.  

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

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: Luka Vulić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

LUKA VULIĆ, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
25. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta prof. 
dr. sc. Larise Prpić Massari, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica u trajnom zvanju, 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 prof. dr. sc. Larise Prpić 
Massari, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
25. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje, po zahtjevu Medicinskog fakulteta u Splitu, sukladno članku 9. 
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić, 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 prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Ivane Kolčić, dr. med., za prijevremeni 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 prijevremeni izbor izv. prof. dr. sc. 
Ivane Kolčić, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
25. XII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
   

a) doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za obiteljsku medicinu, 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. Ines Diminić-Lisica, dr. 
med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Ana Borovečki, dr. med. 

 
b) doc. dr. sc. Tamara Gulić, mag. biol., nastavnica u znanstveno-nastavnom  

zvanju i na radnom mjestu docentica, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša 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. Vesna Barac-Latas, dr. med. i prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, dr. med. 
 

c) dr. sc. Marijana Matas, dr. med., zaposlenica Kliničkog bolničkog centra Zagreb,  
Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Odjela za anesteziju i 
intenzivno liječenje neurokirurških bolesnika, 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: izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. 
med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Slavica Kvolik, dr. med. 
 

d) dr. sc. Silvana Petretić Majnarić, dr. med., zaposlenica Kliničkog bolničkog  
centra Rijeka, Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu, 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: izv. prof. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, 
dr. med., prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med. 

 
e) dr. sc. Marijana Rakić, dr. med., zaposlenica Thalassotherapie Opatija, Zavoda  

za kadiologiju, 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: prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., doc. 
dr. sc. Rajko Miškulin, dr. med. i prof. dr. sc. Jadranka Šeparović-Hanževački, dr. med. 

 
f) dr. sc. Marinko Filipović, dr. med., suradnik u suradničkom zvanju naslovni  

poslijedoktorand, na Katedri za kirurgiju, 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. Marko Zelić, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. i doc. dr. sc. Andrija Škopljanac -Mačina, dr. med. 
 
25. XIII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Karlo Tudor, dr. med. – na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu  
 



Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se Karlu Tudoru, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  

asistent, za mentora prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med. 
 

26. Donošenje prijedloga Plana specijalizacija za 2022. godinu. 
 
Prijedlog odluke: 
 
Donosi se Plan specijalizacija i užih specijalizacija za 2022. godinu: 
 

- jedna (1) specijalizacija iz Kliničke farmakologije s toksikologijom, za Ljerku 
Delač, dr. med., asistenticu, 

 
- jedna (1) specijalizacija iz Sudske medicine, za Ivanu Milošević, dr. med., 

asistenticu, 
 

- jedna (1) uža specijalizacija iz Dermatološke onkologije, za izv. prof. dr. sc. 
Sandru Peternel, dr. med., izvanrednu profesoricu.  

 
27. Donošenje Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2022. godinu – Prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2022. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
II. Sastavni dio ove Odluke je Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promjena za 2022. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
III. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu 

Medicinskog fakulteta u Rijeci dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
28. 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) 
 
28.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Damir Vučinić, dr. med.: „Regulacija molekula PD-1 / PD-L1 signalnog puta u malignom 

melanomu” 
 
Prijedlog odluke: 
 

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



II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Regulacija molekula PD-1 / PD-L1 signalnog puta u malignom 
melanomu” pristupnika Damira Vučinića, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Sandra Peternel, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Jasmina Marić Brozić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Pero Lučin, 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 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnika s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnika i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
b) Elena Hristodulova Vidak, dr. med. dent.: „Povezanost pandemije COVID-19 i 

psihičkog zdravlja zdravstvenih djelatnika dentalne medicine u Republici Hrvatskoj” 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Povezanost pandemije COVID-19 i psihičkog zdravlja zdravstvenih 
djelatnika dentalne medicine u Republici Hrvatskoj” pristupnice Elene Hristodulove 
Vidak, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić Hero, dr. med.  
2. izv. prof. dr. sc. Eva Klarić, dr. med. dent. 
3. doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 



Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
c) Petra Grubešić, dr. med.: „Primjena molekularno-dijagnostičkih metoda u dijagnostici i 

liječenju pacijenata s herpesvirusnim keratitisom”  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Petra Grubešić, 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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Primjena molekularno-dijagnostičkih metoda u dijagnostici i liječenju 
pacijenata s herpesvirusnim keratitisom” pristupnice Petre Grubešić, dr. med. u 
sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
2. izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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

 
d) Kristina Krpina, dr. med.: „Značaj imunološkog prognostičkog indeksa pluća za procjenu 

pouzdanosti kliničkog ishoda liječenja raka nemalih stanica pluća” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Kristina Krpina, 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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Značaj imunološkog prognostičkog indeksa pluća za procjenu 
pouzdanosti kliničkog ishoda liječenja raka nemalih stanica pluća” pristupnice 
Kristine Krpina, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat Kardum, dr. med.  
2. doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. phrm. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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

28. II. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Milena Šestić Krneta, dr. med.: „Psihosocijalne intervencije u liječenju bolesnika s 

astmom” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Milena Šestić Krneta, dr. med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Psihosocijalne intervencije u liječenju bolesnika s astmom” pristupnice 
Milene Šestić Krneta, dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med.  
2. doc. dr. sc. Marija Gomerčić Palčić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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



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

 
28. III. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina 
 
a) Tihana Zibar Belašić, dr. med. dent.: „Korozija nikal-titanijskih slitina tijekom ortodontske 

terapije: utjecaj intraoralnog okoliša na dentalni biofilm i ortodontsku biomehaniku“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Tihana Zibar Belašić, dr. med. dent., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Korozija nikal-titanijskih slitina tijekom ortodontske terapije: utjecaj 
intraoralnog okoliša na dentalni biofilm i ortodontsku biomehaniku” pristupnice 
Tihane Zibar Belašić, dr. med. dent. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Silvio Ferreri, dr. med. dent.  
2. prof. dr. sc. Marina Lapter Varga, dr. med. dent. 
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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

 



28. IV. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 

 
a) Ana Đorđević, mag. pharm.: „Značaj i povezanost gena odgovornih za talasemiju s 

fenotipom bolesnika sa sindromom talasemije” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ana Đorđević, mag. pharm., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ispunjava 
uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Značaj i povezanost gena odgovornih za talasemiju s fenotipom 
bolesnika sa sindromom talasemije” pristupnice Ane Đorđević, mag. pharm. u 
sastavu:  

1. prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Ernest Bilić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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

 
28. V. Donošenje odluke o promjeni člana Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada 
 

a) Sandra Rusac-Kukić, dr. med.: „Značenje molekularnih obrazaca povezanih s 
oštećenjem tkiva proteina visoke pokretljivosti skupine B1 i proteina S100A8/A9 te 
njihova receptora za napredne glikacijske proizvode u serumu bolesnika s 
osteoartritisom koljena i kuka u hrvatskoj populaciji“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/21-02/362, 
UBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 13. srpnja 2021. godine mijenja se točka II. tako da 
sada glasi: 
 



„II.   Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Značenje molekularnih obrazaca povezanih s oštećenjem tkiva 
proteina visoke pokretljivosti skupine B1 i proteina S100A8/A9 te njihova 
receptora za napredne glikacijske proizvode u serumu bolesnika s 
osteoartritisom koljena i kuka u hrvatskoj populaciji” pristupnice Sandre Rusac-
Kukić, dr. med. u sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Nadica Laktašić-Žerjavić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.“ 
 

28. VI. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje 
mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Tamara Fable, dr. med.: „Uloga kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka kao mjere 

unaprjeđenja upravljanja kardiovaskularnim čimbenicima rizika u obiteljskoj medicini“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga kontinuiranog 
mjerenja arterijskog tlaka kao mjere unaprjeđenja upravljanja kardiovaskularnim 
čimbenicima rizika u obiteljskoj medicini” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Tamare Fable, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med., a za komentora 
doc. dr. sc. Vanja Pupovac, prof. filozofije i informatike.  

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 

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

 
28. VI. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje 
mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo 

 
a) Doris Šegota, mag. educ. phys. et inf.: “Povezanost težinskih faktora snopova X-zraka 

s dijagnostičkom vrijednosti kombiniranih polikromatskih rekonstrukcija pri oslikavanju 
mozga dvoenergijskom računalnom tomografijom” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost težinskih 
faktora snopova X-zraka s dijagnostičkom vrijednosti kombiniranih polikromatskih 
rekonstrukcija pri oslikavanju mozga dvoenergijskom računalnom tomografijom” 



studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo, Doris Šegota, mag. educ. phys. et inf. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Slaven Jurković, prof. mat. i fiz., a za 
komentora prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med.  

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 

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

 
b) Melani Sigler Zekanović, mag. sanit. ing.: “Učinak kloriranja i UV dezinfekcije na 

bakterijski biofilm in vitro i na modelu zatvorenog bazena” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Učinak kloriranja i UV 
dezinfekcije na bakterijski biofilm in vitro i na modelu zatvorenog bazena” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo, Melani Sigler Zekanović, mag. sanit. ing. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing., a za komentora 
doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing.  

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 

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

 
28.VII. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) Renata Vidaković, dr. med. dent.: „Kvaliteta života osoba s dentofacijalnim 

deformitetima“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Kvaliteta 
života osoba s dentofacijalnim deformitetima“ studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Renate Vidaković, dr. med. dent.: 

 



1. doc. dr. sc. Barbara Mady Maričić, dr. med. dent. 
2. izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić, dr. med. dent. 
3. izv. prof. dr. sc. Klementina Ružić, dr. med. 

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

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

 
b) Daria Kveštak, mag. biol. mol.: „Uloga stanica urođene imunosti u patogenezi prirođene 

citomegalovirusne infekcije u središnjem živčanom sustavu“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Uloga 
stanica urođene imunosti u patogenezi prirođene citomegalovirusne infekcije u 
središnjem živčanom sustavu“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Darije Kveštak, mag. biol. mol.: 

 
4. prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
5. prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med. 
6. prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. 

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

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

 
c) Ana Zulijani, dr. med. dent.: „Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim 

epitelnim lezijama sluznice usne šupljine“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Izražaj 
metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim lezijama sluznice 
usne šupljine“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Ane Zulijani, dr. med. dent.: 



 
1. izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Berislav Perić, dr. med 
3. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 

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

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

 
d) Marko Šustić, dr. med.: „Odgovor CD8 limfocita T u miševa cijepljenih rekombinantnim 

citomegalovirusnim vektorom koji izražava NKG2D ligand RAE-1γ“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Odgovor 
CD8 limfocita T u miševa cijepljenih rekombinantnim citomegalovirusnim vektorom 
koji izražava NKG2D ligand RAE-1γ“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Marka Šustića.: 

 
1. prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. 
2. dr. sc. Vjekoslav Tomaić, znanstveni suradnik 
3. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin, dipl. ing. biol. 

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

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

 
28.VIII. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Marina Marcelić, mag. pharm. inv.: „Fosfatidilinozitol 3-fosfatne membranske domene 

u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona“ 
 
Prijedlog odluke: 
 



I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Fosfatidilinozitol 
3-fosfatne membranske domene u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za 
sklapanje viriona“ pristupnice Marine Marcelić, mag. pharm. inv. 
 

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

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

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

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

Fakulteta. 
 
28.IX. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nagrada najboljim 
mladim znanstvenicima za 2021. godinu 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Osniva se Povjerenstvo za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima u 
2021. godini. 

 
II. Za članove Povjerenstva imenuju se: 

 
1. izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med, predsjednica 
2. prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing., član 
3. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., član 
4. izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing., član 
5. izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med., član 

 
III. Ovlasti i djelokrug rada Povjerenstva utvrđeni su Pravilnikom o dodjeli nagrada 

najboljim mladim znanstvenicima Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-
05/21-02/05, URBROJ: 2170-24-01-21-1, od 9. ožujka 2021. godine). 

 
IV. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 

 
28. X. Donošenje odluke o usvajanju izmjene studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina u okviru Doktorske škole iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo – Prilog 1. na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Usvaja se prijedlog promjene studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina na način da se: 
 mijenja selekcijski postupak 
 mijenja određivanje mentorskog kapaciteta mentora 



 mijenja postupak evaluacije okvirnih tema istraživanja 
 mijenja broj članova radne skupine za ocjenu okvirnih tema 
 uvodi funkcija voditelja Doktorske škole 
 dopunjava članstvo Vijeće Doktorske škole  
 vrši preraspodjela ECTS bodova u okviru 1. i 2. godine studija razdvajanjem 

procesa prijave i obrane teme disertacije na dva dijela 

 mijenjaju suradnici na obveznim kolegijima  
 mijenjaju istraživačke metoda na obveznom kolegiju „Primjena istraživačkih 

metoda u znanstvenom radu“ 
 mijenjaju voditelji izbornih kolegija 
 mijenjaju suradnici na izbornim kolegijima. 

 
II. Ova odluka će se uputiti Centru za studije Sveučilišta u Rijeci s Obrascem za izmjene i 

dopune studijskih programa u kojem su detaljno navedene i opisane sve vrste izmjena i 
dopuna programa studija. 

 
28. XI. Donošenje odluke o usvajanju izmjene studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina u okviru Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo – Prilog 2. na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Usvaja se prijedlog promjene studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Klinička medicina na način da se: 
 mijenja selekcijski postupak 

 mijenja određivanje mentorskog kapaciteta mentora 
 mijenja postupak evaluacije okvirnih tema istraživanja 
 mijenja broj članova radne skupine za ocjenu okvirnih tema 

 uvodi funkcija voditelja Doktorske škole 
 dopunjava članstvo Vijeće Doktorske škole  
 vrši preraspodjela ECTS bodova u okviru 1. i 2. godine studija razdvajanjem 

procesa prijave i obrane teme disertacije na dva dijela 
 mijenjaju suradnici na obveznim kolegijima  

 mijenjaju istraživačke metoda na obveznom kolegiju „Primjena istraživačkih 
metoda u znanstvenom radu“ 

 mijenjaju voditelji izbornih kolegija 
 mijenjaju suradnici na izbornim kolegijima  
 uvode novi izborni kolegiji. 

 
II. Ova odluka će se uputiti Centru za studije Sveučilišta u Rijeci s Obrascem za izmjene i 

dopune studijskih programa u kojem su detaljno navedene i opisane sve vrste izmjena i 
dopuna programa studija. 

 
28. XII. Donošenje odluke o usvajanju izmjene studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina u okviru Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo – Prilog 3. na SharePoint portalu 

 
Prijedlog odluke: 



 
I. Usvaja se prijedlog promjene studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Dentalna medicina na način da se: 
 Fakultet dentalne medicine uvodi kao izvoditelj 
 mijenja selekcijski postupak 
 mijenja određivanje mentorskog kapaciteta mentora 
 mijenja postupak evaluacije okvirnih tema istraživanja 

 mijenja broj članova radne skupine za ocjenu okvirnih tema 
 uvodi funkcija voditelja Doktorske škole 
 dopunjava članstvo Vijeće Doktorske škole  

 vrši preraspodjela ECTS bodova u okviru 1. i 2. godine studija razdvajanjem 
procesa prijave i obrane teme disertacije na dva dijela 

 mijenjaju suradnici na obveznim kolegijima  
 mijenjaju istraživačke metoda na obveznom kolegiju „Primjena istraživačkih 

metoda u znanstvenom radu“ 
 mijenjaju suradnici na izbornim kolegijima  

 uvode novi izborni kolegiji. 
 
II. Ova odluka će se uputiti Centru za studije Sveučilišta u Rijeci s Obrascem za izmjene i 

dopune studijskih programa u kojem su detaljno navedene i opisane sve vrste izmjena i 
dopuna programa studija. 

 
28. XIII. Donošenje odluke o usvajanju izmjene studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo u okviru Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo – Prilog 4. na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Usvaja se prijedlog promjene studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Javno zdravstvo na način da se: 
 mijenja selekcijski postupak 
 mijenja određivanje mentorskog kapaciteta mentora 
 mijenja postupak evaluacije okvirnih tema istraživanja 
 mijenja broj članova radne skupine za ocjenu okvirnih tema 
 uvodi funkcija voditelja Doktorske škole 
 dopunjava članstvo Vijeće Doktorske škole  

 vrši preraspodjela ECTS bodova u okviru 1. i 2. godine studija razdvajanjem 
procesa prijave i obrane teme disertacije na dva dijela 

 mijenjaju suradnici na obveznim kolegijima  
 mijenjaju istraživačke metoda na obveznom kolegiju „Primjena istraživačkih 

metoda u znanstvenom radu“. 
 
II. Ova odluka će se uputiti Centru za studije Sveučilišta u Rijeci s Obrascem za izmjene i 

dopune studijskih programa u kojem su detaljno navedene i opisane sve vrste izmjena i 
dopuna programa studija. 

 
28. XIV. Donošenje odluke o usvajanju izmjene studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo u okviru 



Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo – Prilog 5. na 
SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Usvaja se prijedlog promjene studijskog programa Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo na način da se: 
 mijenja selekcijski postupak 
 mijenja određivanje mentorskog kapaciteta mentora 
 mijenja postupak evaluacije okvirnih tema istraživanja 
 mijenja broj članova radne skupine za ocjenu okvirnih tema 

 uvodi funkcija voditelja Doktorske škole 
 dopunjava članstvo Vijeće Doktorske škole  
 vrši preraspodjela ECTS bodova u okviru 1. i 2. godine studija razdvajanjem 

procesa prijave i obrane teme disertacije na dva dijela 
 mijenjaju suradnici na obveznim kolegijima  
 mijenjaju istraživačke metoda na obveznom kolegiju „Primjena istraživačkih 

metoda u znanstvenom radu“. 
 
II. Ova odluka će se uputiti Centru za studije Sveučilišta u Rijeci s Obrascem za izmjene i 

dopune studijskih programa u kojem su detaljno navedene i opisane sve vrste izmjena i 
dopuna programa studija. 

 
28. XV. Donošenje odluke o ispravku odluka o promjena suradnika na izbornim 
kolegijima Doktorske škole  
 
a) Kolegij „Djelotvornost i učinkovitost dentalne terapije“, voditelj izv. prof. dr. sc. 

Davor Kuiš 
 

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci o promjeni suradnika na 
izbornom kolegiju “Djelotvornost i učinkovitost dentalnih materijala” na Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Dentalna medicina koji se izvodi u okviru Doktorske škole 
iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, KLASA: 003-06/21-02/507, UBROJ: 
2170- 24-01-21-1/MJ od 12. listopada 2021. godine ispravlja se naziv kolegija “Djelotvornost 
i učinkovitost dentalnih materijala” tako da sada glasi “Djelotvornost i učinkovitost dentalne 
terapije”. 

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

Braut 
 

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci o promjeni suradnika na 
izbornom kolegiju “Eksperimentalni modeli u dentalnoj medicini” na  Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Dentalna medicina koji se izvodi u okviru Doktorske škole 
iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, KLASA: 003-06/21-02/508, UBROJ: 



2170- 24-01-21-1/MJ od 12. listopada 2021. godine ispravlja se ime i prezime suradnice dr. 
sc. Jelene Vidas Hristić, dr. med. dent. tako da sada glasi dr. sc. Jelena Vidas Hrstić, dr. 
med. dent. 

 
28. XVI. Donošenje odluke o promjeni okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina 
 
a) Ema Saltović, dr. med. dent.  
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Emu Saltović, dr. med. dent. polaznicu 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod naslovom 
“Biomarkeri u slini i kvaliteta života u bolesnika s oralnim očitovanjima upalnih bolesti 
crijeva” mentorice prof. dr. sc. Brankice Mijandrušić Sinčić, dr. med. i komentorice prof. 
dr. sc. Mirande Muhvić Urek, dr. med. dent. 

 
II. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Oralne manifestacije Crohnove bolesti – utjecaj 

na kvalitetu života i biomarkeri u slini“ usvojena za akademsku godinu 2020./2021. 
godinu se poništava. 

 
29. 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) 
 

29. I. Donošenje odluke o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom 
studiju Biomedicina 
 

a) Nikola Matejčić, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Nikoli Matejčiću, dr. 
med. polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Nikola Gržalja, dr. med. 

 
III. Imenuje se komentor prof. dr. sc. Lana Ružić, dr. med.  

 
30. R a z n o 
 
 
 

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

 
 


