
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/53 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 05. studenog 2020. 
 

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

P O Z I V 
za  IV. sjednicu Fakultetskog vijeća 

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

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 05. studenog 2020. godine do 10. studenog 
2020. godine te putem internetske platforme MS TEAMS 10. studenog 2020. godine u 
14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

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

listopada do 13. listopada 2020. godine te zapisnika III. elektroničke sjednice 
Fakultetskog vijeća održane od 20. listopada 2020. do 22. listopada 2020. godine 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice 
vijeća) 

 
2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  

 
3. 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. Donošenje odluke o dopuni člana Povjerenstava za izbor nastavnika, znanstvenika i 

suradnika Medicinskog fakulteta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 

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

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

 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



6. Donošenje odluke o dopuni člana Povjerenstava za izborne predmete Medicinskog 
fakulteta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se prof. dr. sc. Gordana Zamolo, dr. med. za člana Povjerenstva za izborne 
predmete Medicinskog fakulteta u Rijeci 

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

 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

7. 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: 
003-06/20-02/338, URBROJ: 2170-24-01-19-2/TT od 06. listopada 2020. godine ) 
u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni dio. 

 
 
8. Donošenje odluka o upisima u akademsku 2021./2022. godinu (molimo da pod ovom 

točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

a) Uvjeti upisa studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 2021./2022. 
godini preko NISpVu sustava studenata 

 
 
Studijski 
program 

 
*Pred 
uvjet 

 
Prosjek 
 svih 
ocjena 

 
OBVEZNI PREDMETI 
(HRV+MAT+STRANI 
JEZIK) – A razina 
 
 

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

 
UKUPNI  
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 
 



 
Studijski 
program 

 
*Pred 
uvjet 

 
Prosjek 
 svih 
ocjena 

 
OBVEZNI PREDMETI 
(HRV+MAT+STRANI 
JEZIK) – B razina 
 
 

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

 
UKUPNI  
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 

 
Prosjek 
 svih 
ocjena 

 
OBVEZNI PREDMETI 
(HRV+MAT+STRANI 
JEZIK) – B razina 
 
 

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

 
UKUPNI  
PRAG 

Medicinsko 
laboratorijska 
dijagnostika 

 
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%. 
 
 

b) Kvote za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 
2021./2022. godini preko NISpVu sustava: 

 
Studij Državljani RH/EU Strani državljani (izvan 

EU) 
 

MEDICINA 125 5 
 

SANITARNO 
INŽENJERSTVO 
(preddiplomski) 

30 3 

Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika (MLD) 

27 
 

3 



c) Kvote za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj 
2021./2022. godini izvan NISpVu sustava: 
 

Studij  Državljani RH/EU Strani državljani (izvan 
EU) 

 
SANITARNO 

INŽENJERSTVO 
(diplomski) 

30 3 

 
 
 

Studij  Kvota  
 

MEDICINA  
(studij na engleskom 

jeziku) 

50 

 
 
 
9. Donošenje odluke o visini školarine na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 

Odluka o visini školarine za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Medicina na engleskom jeziku (10.000,00 eura). Navedeni iznos uključuje integrirane troškove 
(trošak studija, edukaciju i certificiranje iz hrvatskog jezika). Odluka se odnosi na akademsku 
godinu 2021./2022. 

 
10. Donošenje odluke o visini ostalih troškova: pripremni tečaj za razredbeni postupak, 

troškovi prijave i izvedbe razredbenog postupka (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

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

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

engleskom jeziku iznosi 200 eura.  
 

Odluka se primjenjuje od akademske godine 2021./2022. 
 
 
11. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 

glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 



11. I. Donošenje odluke o izboru predstojnika/ce:  – prilog na SharePoint Portalu 
  

a) Zavoda za anatomiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Izv. prof. dr. sc. GORDANA STARČEVIĆ-KLASAN, dr. med., izabire se za 
predstojnicu Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 
 

II. Prof. dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr. med., razrješuje se funkcije predstojnice 
Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.       

 
11. II. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):   
  

a) Katedre za dermatovenerologiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

Odluka se primjenjuje od 15. studenog 2020.       

 
11. III. Donošenje odluke o izboru voditelja/ice:   
  

a) Centra za genetičku edukaciju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. NINA PEREZA, dr. med., izabire se za voditeljicu Centra za genetičku 
edukaciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.       

11. IV. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce):     
        

a) Katedre za internu medicinu 
 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce) Katedre za internu medicinu. 
 
b) Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu. 

 
Prijedlog odluke: 



Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce) Katedre za rehabilitacijsku i 
sportsku medicinu. 
 
11. V. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A)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 redoviti profesor u 
trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
 

 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Livije Kalogjera, dr. 
med. 

 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
   
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Siniša 
Volarević, dr. med., prof. dr. sc. Gordana Župan, dr. med. i prof. dr. sc. Drago Batinić, 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) 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 u sastavu: prof. dr. sc. Ines 
Brajac, dr. med., prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, 
dr. med. 



b) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Tamara Braut, dr. med., doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i doc. dr. sc. Dubravko Manestar, 
dr. med. 

 

c) jedan 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 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. 

 

d) četiri 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: prof. dr. sc. Luka 
Zaputović, dr. med., prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i doc. dr. sc. Zlatko Čubranić, dr. med. 

 
C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti i  

obrazovanja od 26. listopada 2020. 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 temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Zavodu za medicinsku 
biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu.  
 
Prijedlog odluke: 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Saša 
Ostojić, dr. med., doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Nada Starčević 
Čizmarević, dipl. sanit. ing. 



11. 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 docent, 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. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. san. ing.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Lare Batičić, dipl. san. ing., u  
znanstveno-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. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. 
ing. med. biochem., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i prof. dr. sc. Karmela Barišić, dipl. 
ing. med. biochem. 

 
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 pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Srećko Severinski, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Srećka Severinskog, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. 
med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i prof. dr. sc. Veselin Škrabić, dr. med. 

 



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

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

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

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za medicinsku 
informatiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog-prof.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Ksenije Baždarić, dipl. psiholog-prof., 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. 
ing. med. biochem., doc. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. psiholog – prof. i prof. dr. sc. Ana 
Marušić, 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 imenovane, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
11. VII. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 
temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

(zaposlenik: prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. DARKO LEDIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za 



neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2020.     

 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 

(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. VELJKO ŠANTIĆ, 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 
ortopedija, na Katedri za ortopdeiju i fizikalna medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2020.  

 

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

(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Harry Grbas, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. HARRY GRBAS, 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 kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     

 

 d) 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 patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku 



anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 

(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Gordana Đorđević, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju 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 dan nakon dana donošenja.     

 
11. 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 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, na određeno vrijeme u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnice: Nika Hlača, dr. med. i Katarina Dujmović-Hasanbegović, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

NIKA HLAČA, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistentica, 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, 
u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina, iz 
razloga što ima bolji prosjek ocjena studija i ukupno više bodova propisanih u Tablici bodovanja 
za prvi izbor suradnika. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2020.  

 
b) četiri suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  

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, na određeno vrijeme u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnice: Jelena Šimić, dr. med., Marija Troskot Dijan, dr. med., mr. sc. Ivana Smoljan, dr. 
med., Tanja Tatalović, dr. med. i Dragana Grohovac, dr. med.) 
 



Prijedlog odluke: 
 

JELENA ŠIMIĆ, dr. med., MARIJA TROSKOT DIJAN, dr. med. i mr. sc. IVANA 
SMOLJAN, dr. med., izabiru se za suradnicu u suradničkom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu asistentica, 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, u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. prosinca 2020.  

 
11. IX. 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) nasl. doc. dr. sc. Antonija Balenović, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor nasl. doc. dr. sc. Antonije 
Balenović, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
11. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) nasl. doc. dr. sc. Miroslav Župčić, 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 nasl. 
doc. dr. sc. Miroslava Župčića, dr. med., za prijevremeni 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 prijevremeni izbor nasl. doc. dr. sc. 
Miroslava Župčića, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
11. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog-prof., za znanstveno zvanje – viša  
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 doc. dr. 
sc. Ksenije Baždarić, dipl. psiholog-prof., za izbor u znanstveno zvanje – viša 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 doc. dr. sc. Ksenije Baždarić, 
dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita.   
 
11. XII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Doc. dr. sc. Nikola Ivaniš, 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 prijedloga Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Nikole Ivaniša, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

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

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



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

a) izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Katedri za otorinolaringologiju, za 
prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med., 
prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Livije Kalogjera, dr. med. 
 
 
12. Donošenje Pravilnika o dopuni pravilnika o kriterijima i uvjetima za izbor čelnika 
unutarnjih ustrojbenih jedinica (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 
 
Temeljem članka 17. stavka 4. i članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-
05/16-02/02, URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016. godine, KLASA:003-05/18-
02/115, URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018. godine, KLASA:003-05/20-02/14, 
URBROJ:2170-24-01-20-1, od  6. listopada 2020.) Fakultetsko vijeće, na prijedlog 
Povjerenstva za  izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika, donosi 
 
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I UVJETIMA ZA IZBOR ČELNIKA 

UNUTARNJIH USTROJBENIH  JEDINICA 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o kriterijima i uvjetima za izbor čelnika unutarnjih ustrojbenih  jedinica 
(KLASA:003-05/16-02/04, URBROJ:2170-24-01-16-1, od 20. rujna 2016.godine), u članku 4. 
dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„U slučaju da u ustrojbenoj jedinici za koju se obavlja izbor nema nastavnika u znanstveno 
nastavnom zvanju koji se mogu imenovati u stručno povjerenstvo, umjesto člana iz ustrojbene 
jedinice za koju se obavlja izbor član se imenuje iz drugih ustrojbenih jedinica Fakulteta.“ 

 
Članak 2. 

 
Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima i uvjetima za izbor čelnika unutarnjih ustrojbenih  
jedinica stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Fakulteta. 
 
 
 
 



13. Donošenje  Plana  zapošljavanja,  napredovanja i  ostalih  kadrovskih  promjena za  
2021. godinu – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
   
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 
2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

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

promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
III. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu 

Medicinskog fakulteta u Rijeci dostavlja se Sveučilištu u Rijeci. 
 

 

14.  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) 

 
14. I.  Donošenje odluke o promjena člana Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog  
rada studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Alma Starčević, dr. med.: „Aktivacijski status NK stanica i makrofaga u raznim 

molekularnim podtipovima karcinoma dojke“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/20-02/378, 
UBROJ: 2170-24-01-20-01/MJ od 13. listopada 2020. godine mijenja se točka II. tako da 
sada glasi: 

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

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

1. doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. biotechn. 
2. doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Manuela Avirović, dr. med.“ 

 
14. II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo  
 
a) Denis Juraga, mag. sanit. ing.: „Usporedba konvencionalnog (izravnog) i elektroničkog 

pristupa u javnozdravstvenim intervencijama usmjerenih na mentalno zdravlje, 
samoučinkovitost upravljanja zdravljem i kvalitetu života osoba starije životne dobi“ 

 
Prijedlog odluke: 



 
I. Utvrđuje se da Denis Juraga, mag. sanit. ing., student 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 doktorskog rada pod 
naslovom: „Usporedba konvencionalnog (izravnog) i elektroničkog pristupa u 
javnozdravstvenim intervencijama usmjerenih na mentalno zdravlje, 
samoučinkovitost upravljanja zdravljem i kvalitetu života osoba starije životne dobi“ 
pristupnika Denisa Jurage, mag. sanit. ing. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing. 
2. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian, dipl. psih.-prof.  
3. doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med.  

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

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

 
14. III. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Ivana Crnković, mag. physioth.: „Konstrukcija i validacija upitnika za procjenu razine 

tjelesne aktivnosti osoba starije životne dobi u institucijskoj skrbi” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Konstrukcija i validacija upitnika 
za procjenu razine tjelesne aktivnosti osoba starije životne dobi u institucijskoj skrbi” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ivane 
Crnković, mag. physioth.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. 
 

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. 

 
b) Ante Benić, mag. biol. mol.: „Relativna hipoglikemija uzrokovana virusnom infekcijom 

potiče urođeni anti-virusni imunosni odgovor“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Relativna hipoglikemija 
uzrokovana virusnom infekcijom potiče urođeni anti-virusni imunosni odgovor“ 
studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ante 
Benića, mag. biol. mol.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
 

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

 
c) Marina Marcelić, mag. pharm. inv.: „Fosfatidil-inozitol 3-fosfatne membranske domene 

u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Fosfatidil-inozitol 3-fosfatne 
membranske domene u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje 
viriona“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Marine Marcelić, mag. pharm. inv.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. 
 

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. 

 
d) Ivona Močenić, dr. med.: „Povezanost prenatalnog ekspozoma elementima u tragovima 

(bakar, cink, selen) i prehrane trudnica namirnicama morskog podrijetla s veličinom malog 
mozga novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 mjeseci“ 



Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Povezanost prenatalnog 
ekspozoma elementima u tragovima (bakar, cink, selen) i prehrane trudnica 
namirnicama morskog podrijetla s veličinom malog mozga novorođenčeta i 
psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 mjeseci“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ivone Močenić, 
dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. 
 

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. 

 
14. IV. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Marijana Vičić, dr. med.: „Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom i perforinom-

2 u patogenezi psorijaze i lihen planusa“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Citotoksični 
mehanizmi posredovani granulizinom i perforinom-2 u patogenezi psorijaze i lihen 
planusa“ pristupnice Marijane Vičić, dr. med.   
 

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

1. prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Branka Marinović, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin, dipl. ing. biol. 
4. izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med. 
5. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, 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. 
 



b) Matija Sošić, dr. med.: „Lokalni upalni odgovor kod intraventrikularne primjene 
rekombinantnoga tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnoga moždanog 
krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Lokalni upalni 
odgovor kod intraventrikularne primjene rekombinantnoga tkivnog aktivatora 
plazminogena u liječenju primarnoga moždanog krvarenja s prodorom krvi u 
komorni sustav“ pristupnika Matije Sošića, dr. med.   
 

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

1. izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med.  
4. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, 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. 
 

14. V. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
a) Sanja Ožić, dipl. iur, univ. mag. sanit. publ.: „Utjecaj javnozdravstvenih intervencija na 

iznemoglost i usamljenost osoba starije životne dobi u gradu Rijeci: inovacija – model 
zdravoga starenja“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Utjecaj 
javnozdravstvenih intervencija na iznemoglost i usamljenost osoba starije životne 
dobi u gradu Rijeci: inovacija – model zdravoga starenja“ pristupnice Sanje Ožić, 
dipl. iur, univ. mag. sanit. publ. 
 

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

1. izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Marta Žuvić, prof. matematike i fizike 
3. doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. 
4. izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing. 
5. doc. dr. sc. Vanja Ivković, 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. 
 

14. VI. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nagrada najboljim 
mladim znanstvenicima u 2020. godini 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Osniva se Povjerenstvo za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima u 
2020. 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-
06/15-02/273, URBROJ: 2170-24-01-15-2, od 15. rujna 2015. godine). 

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

14. VII. Donošenje odluke o održavanju obrana tema i doktorskih radova  
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Obrane tema i doktorskih radova će se održavati uz strogo poštivanje svih 
epidemioloških mjera, sukladno preporukama Kriznog stožera Republike Hrvatske, 
Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Sveučilišta u Rijeci i 
imenovane Koordinacije Medicinskog fakulteta u Rijeci vezano za epidemiju 
COVID-19 bolesti. 
 

II. Obrane tema i doktorskih radova će se organizirati fizički uz mogućnost da jedan 
član imenovanog povjerenstva, temeljem podnesenog zahtjeva Povjerenstvu za 
znanstvenoistraživačku djelatnost, prisustvuje obrani online, putem Microsoft 
Teams platforme, a sve u skladu epidemiološkom situacijom vezano za epidemiju 
bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. 

 
 
 



15. Donošenje odluke o imenovanju voditelja poslijediplomskih sveučilišnih  
(doktorskih) studija i Vijeća doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja 
sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuju se voditelji poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija koji se provode u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo: 
 

Doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. 
bioteh. 

Voditeljica studija “Biomedicina” 

Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. Voditeljica studija “Javno zdravstvo” 
Doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. Voditelj studija “Klinička medicina” 
Prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. Voditelj studija “Dentalna medicina” 
Izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, mag. 
sanit, ing. 

Voditeljica studija “Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo” 

 
II. Osniva se Vijeće doktorske škole u sastavu: 

 

Prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit, ing. 
Prodekanica za znanstvenoistraživačku 
djelatnost 

Doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. 
bioteh. 

Voditeljica studija “Biomedicina” 

Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. Voditeljica studija “Javno zdravstvo” 
Doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.  Voditelj studija “Klinička medicina” 
Prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. Voditelj studija “Dentalna medicina” 
Izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, mag. 
sanit, ing. 

Voditeljica studija “Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo” 

Izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. 
Predsjednica Povjerenstva za 
znanstvenoistraživačku djelatnost (ZID) 

Mia Krapić, mag. biotech. in med. 
Dva predstavnika doktoranada  

Josip Aničić, dr. med. 

Mamaja Jančić, dipl. oec. 
Rukovoditeljica Službe za znanost i 
poslijediplomske studije 

 
III. Imenovani će poslove obavljati do 30. rujna 2023. godine. 

 
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
16. Donošenje odluke o imenovanju suradnika izbornog kolegija na Poslijediplomskom  
sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina u okviru Doktorske škole (molimo da 
pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 



Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju “Koštani morfogenetski proteini“, voditeljice prof. dr. sc. Sanje Zoričić Cvek, 
dr. med. za suradnicu na kolegiju imenuje se izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, 
dr. med.  

 
17.  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) 
 
17. I. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomske 
specijalističke studije u akademskoj 2020./2021. godini 
 

a) Opća interna medicina 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Opća interna 
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 i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za 

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

semestra). 
 

III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 15. studenog 2020. i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 

 
 

b) Kardiologija 
 
Prijedlog odluke: 
 

I Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Kardiologija 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 i državljane članica EU: 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 15. studenog 2020. i na     mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 
 

 
c) Gastroenterologija 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij 
Gastroenterologija 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 i državljane članica EU: 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 15. studenog 2020. i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 
 

 
d) Endokrinologija i dijabetologija  

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij 
Endokrinologija i dijabetologija 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 i državljane članica EU: 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 15. studenog 2020. i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 
 
 

e) Internistička onkologija  
Prijedlog odluke: 
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Internistička 
onkologija 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 i državljane članica EU: 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 15. studenog 2020. i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 
 
 

f) Pulmologija  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Raspisat će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Pulmologija 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 i državljane članica EU: 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 15. studenog 2020. i na mrežnim 
stranicama Fakulteta 16. studenog 2020. godine. 
 

 
Prijedlog natječaja: 
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 

raspisuje 
NATJEČAJ 

za upis na poslijediplomske specijalističke studije 
 

1) Opća interna medicina – 12 polaznika 
2) Kardiologija – 20 polaznika 
3) Gastroenterologija – 12 polaznika 
4) Endokrinologija i dijabetologija – 12 polaznika 
5) Internistička onkologija – 12 polaznika 
6) Pulmologija – 15 polaznika  

 
Poslijediplomski specijalistički studij se organizira za doktore medicine 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. rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu  
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika  
5. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine 
6. prosjek ocjena završenog studija  
7. dokaz o državljanstvu. 

 
Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi: 

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

 
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 30. studenog 2020. godine. 
 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, tel: 051/651-161 i 051/651-281. 

 
 

17.II. Donošenje odluke o izuzimanju od mentorstva  na Doktorskom studiju 
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

 
a) Ankica Šubat-Stilinović, dr. med. 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prof. dr sc. Tomislav Rukavina, dr. med. se na vlastiti zahtjev razrješuje dužnosti 

mentora polaznici doktorskog studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo Ankici Šubat-
Stilinović, dr. med. 
 

II. Ankica Šubat-Stilinović, dr. med. je u roku od dva mjeseca obvezna pronaći novog 
mentora. 
 

 
 
 
 

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


