
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/19-01/51 
URBROJ: 2170-24-01-19-1/IB 
Rijeka, 14. studeni 2019. 
 

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

P O Z I V 
 

za  III. sjednicu Fakultetskog vijeća 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

u ak. god. 2019./2020. 
 
 
koja će se održati u utorak 19. studenog 2019. godine u predavaonici br. 2. Fakulteta, s 
početkom u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 
 

D n e v n i  r e d 
 
 
 

 
1. Usvajanje zapisnika I. sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. listopada 2019. 
godine i zapisnika II. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 08. 
studenog 2019. godine do 12. studenog 2019. godine (molimo da pod ovom točkom 
izvršite  elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

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

 
4. S t u d e n t s k a    i z v j e š ć a 
 
5. Donošenje odluke o izboru voditelja Integiranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku 
 

6. Donošenje odluke o pokretanju postupka osnivanja Katedre za dječju kirurgiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
7. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo – prilog na SharePoint Portalu (molimo 
da pod ovom točkom izvršite  elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo ( odluke Fakultetskog 
vijeća KLASA: 003-06/19-02/339, UR.BROJ: 2170-24-01-19-4/IB od 17. rujna 
2019. godine ) u tablici koja prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 



 
 

8. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite  elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina ( ( odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/19-02/339, 
UR.BROJ: 2170-24-01-19-2/IB od 17. rujna 2019. godine ) u tablici koja prileži ovoj Odluci 
i njezin je sastavni dio. 

 
 

9. 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) 

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

a) Katedre za pedijatriju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. JELENA ROGANOVIĆ, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu), 
Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

 

Odluka se primjenjuje danom donošenja.       

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

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

Doc. dr. sc. IGOR BARKOVIĆ, dr. med., izabire se za voditelja Centra za istraživanje 
i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
vrijeme od četiri (4) godine. 

 

Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2019.             

 
9. III. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora predstojnika/ce:     
        

a) Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora predstojnika/ce Zavoda za sudsku medicinu i 
kriminalistiku. 

 
 
 

 



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

A) Temeljem čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, za 
izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana epidemiologija, na Katedri za socijalnu 
medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. 
dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. 
Mirjana Kujundžić-Tiljak, dr. med.  

 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i doc. dr. sc. 
Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing.  

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

suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, 
znanstvena grana posebne sociologije, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u 
medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 
20 sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 
   

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: nasl. doc. dr. sc. 
Branko Ančić, doc. dr. sc. Marko Mrakovčić i prof. emeritus Dean Ajduković. 

 
C)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora  

nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med., prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i prof. dr. sc. Sven 
Kurbel, dr. med. 

 
b) jedan nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 



grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. 
dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med., prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i prof. dr. 
sc. Sven Kurbel, dr. med.  

 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med., prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i izv. 
prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.  

 
D)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora   

suradnika u suradničko zvanje, sukladno čl. 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
 

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

b) dva 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 u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Ljiljana Bulat-Kardum, dr. med., doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. i prof. dr. sc. Luka 
Zaputović, dr. med. 

 
9. V.  Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto, temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana gentika, genomika i 
proteomika čovjeka, na Katedri za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(pristupnik: prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju) 
 
 
 
 



Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor 
u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Katedri 
za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom.   

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci.      

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

mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, 
na Katedri za mikrobiologiju i prazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. – znanstvena savjetnica u trajnom    
                     zvanju) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl. sanit. ing., znanstvena savjetnica u trajnom 
zvanju, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Katedri 
za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom.   

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2020.      

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

mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina, znanstvena grana oralna medicina, na Katedri za oralnu medicinu i 
parodontologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Miranda Muhvić Urek, dr. med. dent. – znanstvena savjetnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. MIRANDA MUHVIĆ UREK, dr. med. dent., znanstvena 
savjetnica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
redovita profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina, znanstvena grana oralna medicina, na Katedri za oralnu medicine i 
parodontologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.    

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2020.      

 



d) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
dentalna medicina, znanstvena grana endodoncija, na Katedri za endodonciju i restaurativnu 
stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, dr. med. dent. – znanstvena savjetnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. IVANA BREKALO PRŠO, dr. med. dent., znanstvena savjetnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna 
medicina, znanstvena grana endodoncija, na Katedri za endodonciju i restaurativnu 
stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.    

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2020.       

 

9. VI. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 
  
 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 kirurgija, na Katedri za maksilofacijalnu 
kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 

(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. ROBERT CEROVIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za maksilofacijalnu kirurgija 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 danom donošenja.     

 

 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Katedri za medicinsku 
kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 

(zaposlenica: doc. dr. sc. Jelena Marinić, dipl. ing. preh. teh.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. JELENA MARINIĆ, dipl. ing. preh. teh., reizabire se u znastveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, 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, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje danom donošenja.     

 

 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 

(zaposlenica: doc. dr. sc. Ana Kaštelan, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. ANA KAŠTELAN, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje i 
na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za 
psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje danom donošenja.     

 
9. VII. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Mirko Ivkić, dr. med. – viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. MIRKO IVKIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana hitna medicina, 
na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intnzivnu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa,na vrijeme od 5 (pet) godina.   

   
Odluka se primjenjuje danom donošenja.      

 
b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Dražen Butorac, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. DRAŽEN BUTORAC, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i 



opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa,na vrijeme od 5 (pet) godina.   

   
Odluka se primjenjuje danom donošenja.      

 
c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Milodar Kujundžić, dr. med. – viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. MILODAR KUJUNDŽIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa,na vrijeme od 5 (pet) godina.   

   
Odluka se primjenjuje danom donošenja.     
 

9. VIII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u 
nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnica: dr. sc. Sandra Blažević Zelić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. SANDRA BLAŽEVIĆ ZELIĆ, 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na 
vrijeme od najviše četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 02. siječnja 2020.  

 
b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 

asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne  medicinske 

znanosti, znanstvena grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Katedri za medicinsku 
biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

(pristupnice: Zlata Zaharija Ćućić, mag. sanit. ing., Ingrid Fabriš, mag. funkcionalne 
genomike,  
                    Petra Maričić, dr. med. i Kristina Labinjan, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

INGRID FABRIŠ, mag. funkcionalne genomike, izabire se za suradnicu u 
suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje 



biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše šest (6) 
godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 02. prosinca 2019.  

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna medicina, 

znanstvena grana dječja i preventivna dentalna medicina, na Katedri za dječju stomatologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  

(pristupnice: Elena Hristodulova Vidak, dr. med. dent., Maja Kinkela Devčić, dr. med. dent.,  
                     Odri Cicvarić, dr. med. dent. i Ivona Bakarčić, dr. med. dent.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

ODRI CICVARIĆ, dr. med. dent., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje dentalna medicina, znanstvena grana dječja i preventivna dentalna 
medicina, na Katedri za dječju stomatologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom 
vremenu, na vrijeme od najviše šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 02. prosinca 2019.  

 
d) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 

asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna medicina, 

znanstvena grana protetika dentalne medicine, na Katedri za stomatološku protetiku   Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka Vesne Fugošić, dr. 
med. dent. na rad.  

(pristupnice: Monika Gržančić, dr. med. dent., Odri Cicvarić, dr. med. dent. i Ivona Bakarčić,  
                     dr. med. dent.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

MONIKA GRŽANČIĆ, dr. med. dent., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i 
na odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje dentalna medicina, znanstvena grana protetika dentalne 
medicine, na Katedri za stomatološku protetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom 
radnom vremenu, do povratka Vesne Fugošić, dr. med. dent. na rad, a najviše na vrijeme 
od šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 02. prosinca 2019.  

 
9. IX. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 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 
psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnice: Aristea Pavešić Radonja, dr. med., Ilijana Stanivuk, dr. med. i Sanja Brozan, dr.  
                     med.) 
 
 
 



Prijedlog odluke: 
 

ARISTEA PAVEŠIĆ RADONJA, dr. med., ILIJANA STANIVUK, dr. med. i SANJA 
BROZAN, dr. med. izabiru se za suradnice u suradničkom zvanju naslovna asistentica, 
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, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme 
od najviše šest (6) godina.  

   Odluka se primjenjuje danom donošenja. 
 
9. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima 
za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17.)   
 

a) dr. sc. Željka Minić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena suradnica,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Željke Minić, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Željke Minić, u 
znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, 
znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
9. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
savjetnica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje temeljne medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta prof. 
dr. sc. Natalie Kučić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica u 
trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
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. Natalie Kučić, 
dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u trajnom zvanju u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

b) izv. prof. dr. sc. Klementina Ružić, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 



Prijedlog odluke: 
 

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

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor izv. prof. dr. sc. 
Klementine Ružić, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

c) izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero, 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. Elizabete Dadić-Hero, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor izv. prof. dr. sc. Elizabete 
Dadić-Hero, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

d) doc. dr. sc. Gordana Pelčić, dr. med., za znanstveno zvanje – viša 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 

medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Gordane 
Pelčić, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

e) dr. sc. Kristian Krpina, dr. med., za znanstveno zvanje – viši znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Kristiana Krpine, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik u 



znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Kristiana Krpine, dr. 
med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

f) dr. sc. Nikola Gržalja, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Nikole Gržalje, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

g) dr. sc. Mateja Ožanič, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne  
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Mateje Ožanič, dipl. sanit. ing., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Matee Ožanič, dipl. 
sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

h) dr. sc. Mirna Mihelčić, dr. med. vet., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne  
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Mirne Mihelčić, dr. med. vet., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 



medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Mirne Mihelčić, dr. 
med. vet., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 

i) doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med., za znanstveno zvanje – viša 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 

medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Melite 
Kukuljan, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

j) Nasl. doc. dr. sc. Morana Brkljačić, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Morane 
Brkljačić, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

k) dr. sc. Janja Tarčuković, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke  
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Janje Tarčuković, 
dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području biomedicine 
i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 



l) dr. sc. Lada Kalagac Fabris, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Lade Kalagac 
Fabris, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

m) dr. sc. Marijana Turčić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Marijane Turčić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Marijane Tručić, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

n) dr. sc. Melita Vukšić Polić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Melite Vukšić Polić, 
dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području biomedicine 
i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
9. XII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17.)   
 



a) dr. sc. Sanja Dević Pavlić, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje – 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 

medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Sanje Dević Pavlić, dipl. sanit. ing., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
suradnica u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Sanje Dević Pavlić, 
dipl. sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
9. XIII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. biol. kem., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za medicinsku biologiju i 
genetiku, 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. Smiljana Ristić, dipl. 
biolog, prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner. 
 

b) dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu poslijedoktorandica, na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., prof. 
dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med. i prof. dr. sc. Aida Salihagić-Kadić, dr. med. 

 
c) dr. sc. Matija Belavić, dr. med., zaposlenik Odjela za anesteziologiju,  

reanimatologiju i intenzivnu medicinu Opće bolnice Karlovac, 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. Vlatka Sotošek, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i prof. dr. sc. Slavica Kvolik, dr. med. 
 
9. XIV. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 



a) Tatjana Mileta, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu              

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se za mentora Tatjani Mileta, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 
naslovna asistentica, prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.  

 
b) Klara Poldan Skorup, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, 

hitnu i intenzivnu medicinu                 
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Klari Poldan Skorup, dr. med., suradnici u suradničkom 

zvanju naslovna asistentica, prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.  
 

c) Mate Matešić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu              

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Mati Matešiću, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 

naslovna asistentica, prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.  
 

d) Nataša Mavrinac, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu              

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Nataši Mavrinac, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 

naslovna asistentica, prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.  
 

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

 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Mati Lerga, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 

naslovna asistentica, prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.  
 
 

9. XV. Donošenje odluke o promjeni mentora suradniku u suradničkom zvanju asistent 

          1.Leon Kunišek, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia 
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Leonu Kunišeku, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. sc. Igor 
Medved, dr. med. 

 
 

2. Ivica Ćepić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia 
Cicvarića,  

dr. med.  



Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se za mentora Ivici Ćepiću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. sc. 
Marko Zelić, dr. med. 
 

3. Edo Bazdulj, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia 
Cicvarića,  

dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Edi Bazdulju, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. sc. 
Marko Zelić, dr. med. 
 

4. Domagoj Mihaljević, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Domagoju Mihaljeviću, dr. med., suradniku u suradničkom 

zvanju naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

5. Iva Durut Čupev, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se za mentora Iva Durut Čupev, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 
naslovna asistentica umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. sc. 
Marko Zelić, dr. med. 

 
6. Damir Juranić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  

Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Damiru Juraniću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., doc. dr. sc. Franjo 
Lovasić, dr. med. 
 

7. Salem Osman, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

Imenuje se za mentora Salemu Osmanu, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 
naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., doc. dr. sc. Igor 
Medved, dr. med. 

 
8. Boris Zrnić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia 

Cicvarića,  
dr. med.  
 



Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se za mentora Borisu Zrniću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

9. Simona Komen, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia 
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Simona Komen, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 

naslovna asistentica umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. sc. 
Igor Medved, dr. med. 
 

10. Aleksandra Ljubačev, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. 
Tedia  

Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Aleksandru Ljubačevu, dr. med., suradniku u suradničkom 

zvanju naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. 
sc. Igor Medved, dr. med. 
 

11. Grgo Martinović, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Grgi Martinoviću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

12. Damir Karlović, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Damiru Karloviću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. sc. 
Marko Zelić, dr. med. 
 

13. Ante Jerković, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se za mentora Anti Jerkoviću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 
naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. sc. 
Marko Zelić, dr. med. 
 

14. Sanja Pećanić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 



Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se za mentora Sanji Pećanić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju 

naslovna asistentica umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

15. Danijel Ivanac, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Danijelu Ivancu, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

16. Ivan Ćorić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia Cicvarića,  
dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Ivanu Ćoriću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

17. Damir Hasandić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Damiru Hasandiću, dr. med., suradniku u suradničkom 

zvanju naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

18. Mr. sc. Bojan Gluhačić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc.  
Tedia Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Mr. sc. Bojanu Gluhačiću, dr. med., suradniku u 

suradničkom zvanju naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., 
prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

19. Mr. sc. Andrej Angelini, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc.  
Tedia Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Mr. sc. Andreju Angeliniu, dr. med., suradniku u 

suradničkom zvanju naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., 
prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

20. Mr. sc. Dejvis Močenić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc.  
Tedia Cicvarića, dr. med.  
 
 



Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se za mentora Mr. sc. Dejvisu Močeniću, dr. med., suradniku u 

suradničkom zvanju naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., 
prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

21. Nadomir Gusić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Nadomiru Gusiću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. sc. Igor 
Medved, dr. med. 
 

22. Mr. sc. Igor Mirković, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Mr. sc. Igoru Mirkoviću, dr. med., suradniku u suradničkom 

zvanju naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

23. Antony Ban, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia 
Cicvarića,  

dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Antonyu Banu, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. dr. sc. Igor 
Medved, dr. med. 
 

24. Damir Štiglić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Damiru Štigliću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju i 

na radnom mjestu I. vrste asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., 
prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

25. Dorian Kršul, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Dorian Kršul, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju i na 

radnom mjestu I. vrste asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. 
prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 
 

26. Ana-Marija Tomašić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 



Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se za mentora Ana-Mariji Tomašić, dr. med., suradnici u suradničkom 

zvanju naslovna asistentica umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., izv. prof. 
dr. sc. Aldo Ivančić, dr. med. 

 
27. Danijel Trčak, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  

Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Danijelu Trčaku, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., doc. dr. sc. Franjo 
Lovasić, dr. med. 
 

28. Ivan Sebaher, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia  
Cicvarića, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Ivanu Sebaheru, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., doc. dr. sc. Franjo 
Lovasić, dr. med. 
 

29. Aron Roth, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia Cicvarića,  
dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentora Aronu Rothu, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

30. Damir Ćaćić, dr. med. – na Katedri za kirurgiju, umjesto prof. dr. sc. Tedia 
Cicvarića,  

dr. med.  
 

Prijedlog odluke: 
 
Imenuje se za mentora Damiru Ćaćiću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 

naslovni asistent umjesto mentora prof. dr. sc. Tedia Cicvarića, dr. med., prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 
 

 
10. 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) 
 

10.I. Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ana Lesac Brizić, dr. med.: „Čimbenici koji utječu na prepoznavanje simptoma, težinu 

kliničke slike i kvalitetu života u osoba sa sindromom donjih mokraćnih puteva“ 
 
 
 



Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ana Lesac Brizić, dr. med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Čimbenici koji utječu na prepoznavanje simptoma, težinu kliničke slike 
i kvalitetu života u osoba sa sindromom donjih mokraćnih puteva“ pristupnice Ane 
Lesac Brizić, dr. med. u sastavu:  
 

1. Prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med. 
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 
DrS2 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
b) Mr. sc. Tanja Staraj Bajčić, dr. med.: „Povezanost percepcije rizika o spolno 

prenosivim bolestima, zdravstvene pismenosti i kiberohondrije u korisnika Centra za 
dobrovoljno i anonimno testiranje na HIV“ 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Utvrđuje se da mr. sc. Tanja Staraj Bajčić, dr. med., studentica Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Povezanost percepcije rizika o spolno prenosivim bolestima, 
zdravstvene pismenosti i kiberohondrije u korisnika Centra za dobrovoljno i 
anonimno testiranje na HIV“ pristupnice mr. sc. Tanje Staraj Bajčić, dr. med. u 
sastavu:  
 

1. Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 
2. Izv. prof. dr. sc. Karlo Kožul, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Biserka Trošelj Vukić, dr. med. 
 

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



IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
DrS2 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
c) Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol.: „Utjecaj ponavljajuće blage traumatske ozljede 

mozga na regulaciju TAR DNA-vezujućeg proteina 43, neuropatologiju i funkcionalne 
ishode u miša” 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Utvrđuje se da Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol., studentica Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Utjecaj ponavljajuće blage traumatske ozljede mozga na regulaciju 
TAR DNA-vezujućeg proteina 43, neuropatologiju i funkcionalne ishode u miša” 
pristupnice Jelene Rajič Bumber, dipl. ing. biol. u sastavu:  
 

1. Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med.  
2. Nasl. doc. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, dipl. ing. biol. 
3. Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med.  
 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
DrS2 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

 
d) Tamara Janković, dipl. sanit. ing.: “Uloga TAR DNA-vezujućeg proteina 43 u 

modulaciji neuroupale i sinaptičke plastičnosti u različitim modelima traumatske ozljede 
mozga u miša” 

 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Tamara Janković, dipl. sanit. ing., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 



II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: “Uloga TAR DNA-vezujućeg proteina 43 u modulaciji neuroupale i 
sinaptičke plastičnosti u različitim modelima traumatske ozljede mozga u miša” 
pristupnice Tamare Janković, dipl. sanit. ing. u sastavu:  
 

1. Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med.  
2. Nasl. doc. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, dipl. ing. biol. 
3. Prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med.  
 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
DrS2 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, 
očekivani znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled 
znanstvenih i stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na 
znanstvenoistraživački rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo 
smatra da su bitna potrebno je navesti u obrascu pod “Napomena”.  

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

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

za vitamin D u infarktu miokarda“ 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Uloga polimorfizama gena za 

proteinski nosač i receptor za vitamin D u infarktu miokarda“ studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Damira 
Raljevića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., a za komentora izv. 
prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, dipl. prof. biol. 

 
III. Do predaje disertacije u postupak ocjene, imenovani je u obvezi objaviti ili priložiti 

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

 
b) Tina Jenuš, mag. biotech. in med.: „Molekularna i funkcionalna karakterizacija 

regije M116 mišjeg citomegalovirusa“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Molekularna i funkcionalna 
karakterizacija regije M116 mišjeg citomegalovirusa“ studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Tine Jenuš, mag. botech. in med.  



II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
 

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

 
c) Ivana Vidović Zdrilić, dr. med. dent.: „Role of αSMA perivascular cells during 

reparative dentinogenesis“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Role of αSMA perivascular 
cells during reparative dentinogenesis“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Ivane Vidović Zdrilić, dr. med. dent. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Alen Braut, dr. med. dent. 
 

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

 
10.III. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 
a) Bruno Cvetković, dipl. sanit. ing.: „Određivanje stirena oslobođenog iz plastičnih 

proizvoda široke potrošnje metodom spektralnog fluorescentnog otiska i procjena 
zdravstvenog rizika“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Određivanje 
stirena oslobođenog iz plastičnih proizvoda široke potrošnje metodom spektralnog 
fluorescentnog otiska i procjena zdravstvenog rizika“ studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo, Bruna 
Cvetkovića, dipl. sanit. ing.: 
 

1. Prof. dr. sc. Srećko Valić, prof. fizike i kemije 
2. Prof. dr. sc. Valerije Vrček, dipl. ing. med. biokem. 
3. Prof. dr. sc. Jasminka Giacometti, dipl. ing. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorskog rada na 

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom 
vijeću, najkasnije u roku od tri mjeseca po primitku rada. Izvješće mora 
sadržavati: životopis, prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na 
primijenjene metode, te zaključno mišljenje o originalnom znanstvenom doprinosu 
rada, s naznakom znanstvenog područja, polja i grane. Izvješće se podnosi na 



obrascu DrS9. U izvješću je pod točkom 2.4. (Napomena)  potrebno navesti popis 
primjedbi i preinaka koje su u tekstu doktorskog rada učinjene s obzirom na 
prethodne primjedbe članova Povjerenstva za ocjenu.  

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

 
a) Andrej Pavlić, dr. med. dent.: „Utjecaj nikla kao produkta korozije nikal-titanijske legure 

dentalnih materijala na komenzalne bakterije ljudskog organizma“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: „Utjecaj nikla kao 
produkta korozije nikal-titanijske legure dentalnih materijala na komenzalne 
bakterije ljudskog organizma“ pristupnika Andreja Pavlića, dr. med. dent. 
 

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

1. Prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. 
2. Prof. dr. sc. Marina Lapter Varga, dr. med. dent. 
3. Doc. dr. sc. Damir Klepac, dipl. sanit. ing. 
4. Izv. prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. 
5. Izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 

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

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

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

Fakulteta. 
 

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

 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: „Uloga NKG2D 
liganada različitog afiniteta u infekciji rekombinantnim mišjim citomegalovirusima i 
razvoju virusnih cjepiva“ pristupnice Lee Hiršl. mag. biol. mol. 
 

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

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

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

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

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

Fakulteta. 
 



c) Mladen Jašić, dr. med.: „Povezanost histološki dokazanog korioamnionitisa s 
polarizacijom decidualnih makrofaga i njihov utjecaj na ishod nedonoščadi rođene prije 
navršenog 32. tjedna trudnoće“ 

 
Prijedlog odluke: 

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

histološki dokazanog korioamnionitisa s polarizacijom decidualnih makrofaga i 
njihov utjecaj na ishod nedonoščadi rođene prije navršenog 32. tjedna trudnoće“ 
pristupnika Mladena Jašića, dr. med. 
 

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

1. Doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc. Valerija Miličić, dr. med 
3. Prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Sanja Štifter, dr. med. 
5. Nasl. izv. prof. dr. sc. Nada Sindičić Dessardo, dr. med. 

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

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

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

Fakulteta. 
 

d) Petra Radolović, dr. med.: „Izražaj glikoproteina gp96 i limfocitnih subpopulacija u 
različitim imunofenotipovima karcinoma dojke“ 

 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: „Izražaj 
glikoproteina gp96 i limfocitnih subpopulacija u različitim imunofenotipovima 
karcinoma dojke“ pristupnice Petre Radolović, dr. med. 
 

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

1. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Snježana Tomić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Ingrid Belac-Lovasić, dr. med. 
4. Doc. dr. sc. Damir Grebić, dr. med. 
5. Prof. dr. sc. Elvira Mustać, dr. med. 

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

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

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

Fakulteta. 
 
 
 
 
 



11. 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) 

 
11.I. Promjena mentora  na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Aron Grubešić, dr. med.  
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se promjena mentora Aronu Grubešiću, dr. med. polazniku 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se   prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med. 
 

b) Mr. sc. Ivona Butorac Ahel, dr. med. 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora mr. sc. Ivoni Butorac Ahel, dr. med.  polaznici 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se   doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med. 
 

c) Marijana Matas, dr. med. 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Marijani Matas, dr. med.  polaznici Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
 

11.II. Imenovanje mentora i komentora na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Ivana Crnković, dipl. physioth. 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se imenovanje mentora i komentora Ivani  Crnković, dipl. physioth.  polaznici 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se   prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med., te komentor doc. 

dr. sc. Andrej Starc sa Zdravstvenog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani 

 
11.III. Imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

 
a) Mr. sc. Bojan Glažar, dr. med. 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se imenovanje komentora mr. sc. Bojanu Glažaru, dr. med. polazniku 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog komentora imenuje se   doc. dr. sc. Franjo Velčić sa Teologije u Rijeci. 



11.IV. Promjena voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Ginekologija i opstetricija 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na kolegiju 
„Opća ginekologija s ginekološkom urologijom“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja doc. dr. sc. Alemke Brnčić- Fischer, dr. med. imenuje novi 
voditelj prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na kolegiju 

„Menopauzalna medicina“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja 
doc. dr. sc. Ivana Fistonića, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Neda Smiljan 
Severinski, dr. med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na kolegiju 

„Ginekološka patologija i citologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Senije Eminović, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. 
Danijela Vrdoljak Mozetič, dr. med. 

 
IV. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na kolegiju 

„Operativne tehnike“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja doc. dr. 
sc. Alemke Brnčić-Fischer, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Herman Haller, 
dr. med. 

 
 

V. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ginekologija i opstetricija na kolegiju 
„Neonatologija-izabrana poglavlja“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Sandra Dessarda, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Iva 
Bilić-Čače, dr. med. 

 
11.V. Promjena voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Abdominalna kirurgija 

 
Prijedlog odluke: 
 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Abdominalna kirurgija na kolegiju 
„Neurohumoralni odgovor na ozljedu tkiva, asepsa, antisepsa, sterilizacija i 
kirurške infekcije“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. 
sc. Tedija Cicvarića , dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Igor Medved, dr. 
med. 

 
 

II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Abdominalna kirurgija na kolegiju 
„Principi liječenja politraumatiziranih bolesnika“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Tedija Cicvarića , dr. med. imenuje novi voditelj 
prof. dr. sc. Aldo Ivančić, dr. med. 

 
 
 
 
 
 



11.VI. Promjena voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća 
kirurgija 

 
Prijedlog odluke: 
 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća kirurgija na kolegiju 
„Neurohumoralni odgovor na ozljedu tkiva, asepsa, antisepsa, sterilizacija i 
kirurške infekcije“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. 
sc. Tedija Cicvarića , dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Igor Medved, dr. 
med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća kirurgija na kolegiju „Principi 

liječenja politraumatiziranih bolesnika“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Tedija Cicvarića , dr. med. imenuje novi 
voditelj prof. dr. sc. Aldo Ivančić, dr. med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća kirurgija na kolegiju 

„Multimodalni pristup u liječenju i kirurgija raka dojke“ mijenja se voditelj, te se 
umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Tedija Cicvarića , dr. med. imenuje 
novi voditelj doc. dr. sc. Franjo Lovasić, dr. med. 

 
 

IV. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća kirurgija na kolegiju 
„Prijelomi gornjeg ekstremiteta“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Tedija Cicvarića , dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 

 
V. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Opća kirurgija na kolegiju 

„Prijelomi donjeg ekstremiteta“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Tedija Cicvarića , dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 

 
11.VII. Promjena voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Ortopedija i traumatologija 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija na 
kolegiju „Abdominalna trauma i akutni abdomen“ mijenja se voditelj, te se 
umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Tedija Cicvarića , dr. med. imenuje 
novi voditelj prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija na 

kolegiju „Principi liječenja politraumatiziranih bolesnika“ mijenja se voditelj, te se 
umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Tedija Cicvarića , dr. med. imenuje 
novi voditelj prof. dr. sc. Aldo Ivančić, dr. med. 

 
 
 
 
 
 
 



11.VIII. Promjena voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Hitna medicina 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Hitna medicina na kolegiju „Hitna 
stanja u kirurgiji“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. 
sc. Tedija Cicvarića, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Miljenko 
Kovačević, dr. med. 

 
9.IX. Promjena voditelja  Poslijediplomskog specijalističkog studiju Opća kirurgija 

 
Prijedlog odluke: 

 
I.  Prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med.  imenuje se za voditelja Poslijediplomskog 

specijalističkog studija Opća kirurgija umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. 
Tedija Cicvarića, dr. med. 

 
II. Imenovani voditelj studija obavljat će poslove voditeljstva do 30. rujna 2020. 

godine. 
 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
                                                     
11.X. Promjena voditelja  Poslijediplomskog specijalističkog studiju Psihijatrija 

 
Prijedlog odluke: 
 

 
I.  Prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med.  imenuje se za voditelja 

Poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Tanje Frančišković, dr. med. 

 
II. Imenovani voditelj studija obavljat će poslove voditeljstva do 30. rujna 2020. 

godine. 
 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
11.XI. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomske specijalističke studije 
 

a) Obiteljska medicina 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Raspisati će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska 
medicina u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 

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

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

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

  
III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu i na mrežnim stranicama Fakulteta 1. 

prosinca 2019. godine. 



Prijedlog natječaja 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
 
raspisuje 
NATJEČAJ 
 
za upis na poslijediplomski specijalistički studij 
 

1) Obiteljska medicina – 20 polaznika 
 
Poslijediplomski specijalistički studij se organizira za doktore medicine s položenim stručnim 
ispitom, koji su specijalisti ili specijalizanti.  

Pristupnici na natječaj trebaju priložiti: 
1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a nalazi se na mrežnim stranicama 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje Sveučilišta u Rijeci o 

priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  
3. potvrdu o položenom stručnom ispitu  
4. rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu  
5. dokaz o poznavanju engleskog jezika  
6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine 
7. prosjek ocjena završenog studija  
8. dokaz o državljanstvu. 

 
Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi: 

- za hrvatske državljane: 12.000,00 kn (za dva semestra) 
- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn (za dva semestra). 

 
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske koji su stekli inozemnu diplomu, 
obvezni su prije upisa provesti postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 
pri Sveučilištu u Rijeci. 
 
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Medicinski fakultet u Rijeci, Ured za 
poslijediplomske studije, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka.  
 
Rok za podnošenje prijava je 1. veljače 2020. godine. 
 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, tel: 051/651-161 i 051/651-157. 

 
 
12. R a z n o 

 
                                            Dekan 

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


