
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/03 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/IB 
Rijeka, 16. siječnja 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 V. sjednicu Fakultetskog vijeća 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

u ak. god. 2019./2020. 
 
 
koja će se održati u utorak 21. siječnja 2020. 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 III. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. studenog 2019. 
godine, IV. elektroničke sjednice održane od 09. prosinca do 13. prosinca 2019. 
godine, te svečane sjednice održane 10. prosinca 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. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o uvjetima za izbor/reizbor u znanstveno-

nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta  
 
6. 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. 

 
7. Donošenje odluke o imenovanju prof. dr. sc. Floriana Stegera gostujućim 
profesorom na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini u akad. 



2019./2020. godini. – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite  
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Florian Steger imenuje se gostujućim profesorom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, od 20. rujna do 20. prosinca 2020. godine. 

 
II. Gostujućem  prof. dr. sc. Florian Steger, povjerava se izvođenje do jedne trećine 

nastave iz kolegija ''Introducution to medicine and history of Medicine’’ i ‘’Medical 
ethics’’ na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Medicina na 
engleskom, te na kolegiju ‘’Uvod u medicinu i povijest medicine’’ i ‘’Medicinska 
etika’’ na integiranom preddiplomskom i diplomskom studiju Medicina na Katedri 
za društvene i humanističke znanosti u medicini. 

 
 
8. Donošenje odluke o osnivanju Fonda za potporu istraživačima (molimo da pod 
ovom točkom izvršite  elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
 

Prijedlog odluke: 
 

  Temeljem  odredbe članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko 
vijeće donosi 

ODLUKU 

o osnivanju Fonda za  potporu istraživačima 

I. 

U cilju osiguranja financijskih  sredstava za potporu kvalitetnim znanstvenim istraživanjima i 
projektima, na  Medicinskom fakultetu u Rijeci osniva se Fond za potporu istraživačima. (u 
daljnjem tekstu : Fond) 

II. 

Sredstva Fonda osiguravaju se:  

- iz vlastitih prihoda Fakulteta;  
- donacijama  pravnih i fizičkih osoba te 
- iz drugih izvora. 

Sredstva fonda deponiraju se na posebnom podračunu i zasebno prikazuju u financijskom 
planu Fakulteta. 

Prikupljena sredstva mogu se koristiti samo za namjene utvrđene ovom odlukom. 

Detaljan način i uvjeti korištenja sredstava Fonda propisuju se Pravilnikom o korištenju 
sredstava Fonda za potporu istraživačima. 

Odluku o raspodjeli sredstava donosi dekan Fakulteta na prijedlog Odbora Fonda za potporu 
istraživačima (u daljnjem tekstu : Odbor). 



III. 

Fondom upravlja dekan Fakulteta. U upravljanju i pripremi prijedloga odluka Fonda sudjeluje 
Odbor. Odbor ima 7 (sedam) članova, od kojih 5 (pet) na prijedlog dekana imenuje 
Fakultetsko vijeće. Članovi Odbora biraju se na mandat od tri godine s pravom ponovnog 
izbora. Prodekan za znanstveno - istraživačku djelatnost i prodekan za poslovne odnose 
članovi su Odbora po funkciji. Prodekan za znanstveno - istraživačku djelatnost je ujedno 
Predsjednik Odbora.  
Odbor održava sjednice najmanje 3 puta godišnje. Na rad Odbora primjenjuje se Poslovnik o 
radu stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća. 

IV. 

Nadležnosti Odbora su: 
- pomoć dekanu u izradi plana trošenja sredstava Fonda za najmanje jednogodišnje 

razdoblje, 
- prikupljanje  sredstava za Fond, 
- praćenje i izvještavanje o trošenju sredstava Fonda, 
- predlaganje unapređenja rada Fonda, 
- donošenje provedbenih pravila – kriterija za dodjelu sredstava Fonda, 
- donošenje  prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava po pojedinom zahtjevu - 

internom natječaju. 

VI. 

Odluku o raspodjeli sredstava po pojedinom zahtjevu - internom natječaju donosi dekan na 
prijedlog Odbora. 

VII. 

Članovi Odbora  dužni su u roku od 3 (tri) mjeseca, od dana imenovanja, donijeti kriterije i 
postupak za raspodjelu sredstava Fonda.  

VIII.  

Financijske i računovodstvene poslove za Fond obavlja Služba za financijsko- 
računovodstvene poslove. 

IX. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 
9.  Kadrovska izvješća (molimo da pod ovom točkom izvršite  elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 

 
9. I. Donošenje odluke o izboru predstojnika/ce:  
 

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



Prof. dr. sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr. med., izabire se za predstojnika Zavoda za 
sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 

 

Odluka se primjenjuje danom donošenja.       

9.II. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        

a) Katedre za oralnu kirurgiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

9. III. 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 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, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 

 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sandra 
Milić, dr. med., prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med.  

 

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 fiziologija čovjeka, na Zavodu za mikrobiologiju i 
parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 

 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Maja Abram, dr. med., izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Jasmina 
Vraneš, dr. med.  

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:  izv. 
prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med., izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 
i izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. preh. teh.  

 

B)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora  
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 javno zdravstvo, na Katedri za 



zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za 
javno zdravstvo PGŽ-a, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Vladimir Mićović, dr. med., izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing. i izv. prof. 
dr. sc. Ksenija Vitale, dr. med.  

 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: prof. dr. 
sc. Vladimir Mićović, dr. med., izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing. i izv. 
prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. 

 
C)  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 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
 
Prijedlog odluke: 
 

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

D)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora  
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 radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Damir 
Miletić, dr. med., prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med. 

 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni redoviti profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Damir 
Miletić, dr. med., prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med. 



 

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

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 
sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Margita Belušić-Gobić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. med. i prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med. 

 

F)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) dva suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku  medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci,  
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ines 
Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. i doc. dr. sc. Leonardo 
Bukmir, dr. med. 

 

b) jedan suradnik 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., nasl. doc. dr. sc. Milodar Kujundžić, dr. med. i doc. dr. sc. Dubravko 
Manestar, dr. med. 

 

9. IV. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva: 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicnske znanosti, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za 
medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom. 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. – viši znanstveni suradnik) 



 
Prijedlog odluke: 
 
             I.Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. MARINA TOTE, mag. pharm.,  

u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicnske 
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 izv. prof. dr. sc. Ivančica Delaš. 
 

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

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

izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 

mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicnske 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: 
 
             I.Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. HARRYA GRBASA, dr. med.,  

u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicnske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

 

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

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

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

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

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

mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicnske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med.) 
 



Prijedlog odluke: 
 
             I.Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. MARINE BUBONJA ŠONJE, dr. 
med., u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicnske znanosti, 
znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., 
prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. i prof. dr. sc. Branka Bedenić, dr. med.  
 

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

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
 
d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 

mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za 
obiteljsku medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Zdenka Barićev-Novaković, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
             I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. ZDENKE BARIĆEV-NOVAKOVIĆ, dr. 
med., u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu  Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, 
dr. med., doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. i prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.  
 

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

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
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, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana epidemiologija, na Katedri za 
socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. – znanstveni savjetnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. BRANKO KOLARIĆ, dr. med., znanstveni savjetnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana epidemiologija, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 
5 (pet) godina.   

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

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 onkologija, na Katedri za onkologiju i 
radioterapiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Ingrid Belac Lovasić, dr. med. – viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. INGRID BELAC LOVASIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna  
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju 
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. travnja 2020.  

 
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 epidemiologija, na Katedri za socijalnu 
medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Morana Tomljenović, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. MORANA TOMLJENOVIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana epidemiologija, na Katedri za socijalnu medicine i epidemiologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.    

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2020.  

 



9. VI. Donošenje odluke o neizboru 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 kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 
sati tjedno.  
(pristupnici: Koraljka Manestar Rukavina, dr. med., mr. sc. Neven Čače, dr. med., Arijan  
                    Verbić, dr. med. i Ivana Kolić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

KORALJKA MANESTAR RUKAVINA, dr. med., mr. sc. NEVEN ČAČE, dr. med., 
ARIJAN VERBIĆ, dr. med. i IVANA KOLIĆ, dr. med., ne izabiru se za suradnika/cu u 
suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent/ica, 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, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, iz razloga što su pristupnici mr. sc. 
Neven Čače, dr. med. i Koraljka Manestar Rukavina, dr. med. već bili u radnom odnosu na 
radnom mjestu asistent, a pristupnici Ivana Kolić, dr. med. i Arijan Verbič, dr. med. nemaju 
prosjek ocjena na diplomskom studiju propisan Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u 
zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Katedri za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu.  
(pristupnica: Ena Opačak, mag. mol. funkc. biol.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

ENA OPAČAK, mag. mol. funkc. biol., ne 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 fiziologija 
čovjeka, na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, iz razloga što je temeljno obrazovanje 
pristupnice nedostatno za izvođenje nastave na kolegijima Zavoda za fiziologiju, imunologiju 
i patofiziologiju. 
 
9. VII. 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) prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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



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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor prof. dr. sc. Damira 
Kovačevića, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u 
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
 

b) nasl. prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
savjetnica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

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

c) nasl. doc. dr. sc. Ratimir Lazić, 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. Ratimira Lazića, 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 nasl. doc. dr. sc. Ratimira 
Lazića, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

d) dr. sc. Igor Dubrović, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje – znanstveni  
suradnik, 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. 
Igora Dubrovića, dipl. sanit. ing., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 



II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Igora Dubrovića, 
dipl. sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
10. VIII. 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. Marin Glad, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje – znanstveni 
suradnik, 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. 
Marina Glada, dipl. sanit. ing., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Marina Glada, dipl. 
sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine 
i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

b) dr. sc. Petra Šuljić, prof., za znanstveno zvanje – znanstvena suradnica,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Petre Šuljić, prof., u 
znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, 
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
9. IX. 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) doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof., za znanstveno zvanje – viša  
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 doc. 
dr. sc. Jadranke Vraneković, prof. biol. kem., za izbor u znanstveno zvanje – viša 



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 doc. dr. sc. Jadranke 
Vraneković, prof. biol. kem., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u 
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti. 
 
 

b) dr. sc. Matija Belavić, 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. 
Matije Belavića, 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. Matije Belavića, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
9. X. 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) prof. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen, dr. med., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovita profesorica, na Katedri za internu medicinu, 
za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med., 
prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i akademik Željko Reiner, dr. med. 

 
b) dr. sc. Davor Jurišić, dr. med., zaposlenik Kliničkog bolničkog centra Rijeka,  

Odjela za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni 
savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. 
med., prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Srećko Budi, dr. med. 
 



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

a) dr. sc. Danijela Veljković Vujaklija, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i  
na radnom mjestu poslijedoktorandica, na Katedri za radiologiju, za izbor u znanstveno 
zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med., 
doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. i prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med. 

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

a) Ana Diklić, prof. – na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se za mentoricu Ani Diklić, prof., suradnici u suradničkom zvanju i na 

radnom mjestu I. vrste asistentica, izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof.  

 
 
11. 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) Anita Barišić, dr. med.: „Genetički i epigenetički čimbenici u idiopatskom spontanom 

prijevremenom porodu” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Anita Barišić, 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: „Genetički i epigenetički čimbenici u idiopatskom spontanom 
prijevremenom porodu” pristupnice Anite Barišić, dr. med. u sastavu:  
 

1. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 
2. Izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner, dipl. ing. med. biokem. 
3. Prof. dr. sc. Oleg Petrović, 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”.  

 
10.II. Promjena člana Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) Ivona Močenić, dr. med.: „Povezanost prenatalnog ekspozoma elementima u tragovima 
(bakar, cink, selen) i prehrane trudnica namirnicama morskog podrijetla sa veličinom 
malog mozga novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 mjeseci“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/19-
02/490, UBROJ: 2170-24-01-19-01/MJ od 13. prosinca 2019. godine mijenja se točka 
II. tako da sada glasi: 

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

naslovom: „Povezanost prenatalnog ekspozoma elementima u tragovima 
(bakar, cink, selen) i prehrane trudnica namirnicama morskog podrijetla sa 
veličinom malog mozga novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi 
od 18 mjeseci“ pristupnice Ivone Močenić, dr. med. u sastavu:  

 
1. Doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing.“ 

 
10.III. Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 
a) Aristea Pavešić Radonja, dr. med.: „Expression of aggregation-prone proteins in the 

blood of patients with schizophrenia and major depessive disorder“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Aristea Pavešić Radonja, dr. med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ispunjava 
uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Expression of aggregation-prone proteins in the blood of patients with 
schizophrenia and major depessive disorder“ pristupnice Aristee Pavešić 
Radonja, dr. med. u sastavu:  
 

1. Prof. dr. sc. Siniša Volarević, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc. Dušica Vujaklija, dipl. ing. 
3. Doc. dr. sc. Marina Letica Crepulja, 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”.  

 
10.IV. Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studentima 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

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

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

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Lokalni upalni odgovor kod 
intraventrikularne primjene rekombinantnog tkivnog aktivatora plazminogena u 
liječenju primarnog moždanog krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“  
studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Matije 
Sošića, dr. med.  
 

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

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

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

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

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj ponavljajuće blage 
traumatske ozljede mozga na regulaciju TAR DNK-vezujućeg proteina 43, 
neuropatologiju i funkcionalne ishode u miša” studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Jelene Rajič Bumber, dipl. ing. 
biol.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Gordana Župan, 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. 

 
 
 
 
10.V. Promjena mentora studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 

 
a) Mr. sc. Ivona Butorac Ahel, dr. med.: „Utjecaj poremećene razine glukoze 

nedonoščadi u ranom novorođenačkom razdoblju na neurorazvojni ishod u dobi od dvije 
godine“ 

 

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/19-
02/89, UBROJ: 2170-24-01-19-01 od 12. ožujka 2019. godine mijenja se točka II. 
tako da sada glasi: 

 
„II.  Za mentora se imenuju: doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med.“ 

 
10.VI. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 

 
a) Božidar Vujičić, dr. med.: „Komparativna analiza dijagnostičkih metoda za procjenu 

volumnog statusa i prevenciju intradijalitičke hipotenzije u bolesnika na dijalizi“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: 
„Komparativna analiza dijagnostičkih metoda za procjenu volumnog statusa i 
prevenciju intradijalitičke hipotenzije u bolesnika na dijalizi“ studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Božidara 
Vujičića, dr. med.: 
 

1. Doc. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med.  
2. Prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, dr. med.  
3. Izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 

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

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom 
vijeću, najkasnije u roku od tri mjeseca po primitku rada. Izvješće mora 
sadržavati: životopis, prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na 
primijenjene metode, te zaključno mišljenje o originalnom znanstvenom doprinosu 
rada, s naznakom znanstvenog područja, polja i grane. Izvješće se podnosi na 
obrascu DrS9. U izvješću je pod točkom 2.4. (Napomena)  potrebno navesti popis 
primjedbi i preinaka koje su u tekstu doktorskog rada učinjene s obzirom na 
prethodne primjedbe članova Povjerenstva za ocjenu.  

 



10.VII. Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Domagoj Kustić, dr. med.: „Povezanost statusa HER2 receptora i pojavnosti 

metastaza u limfnim čvorovima aksile u bolesnica s invazivnim duktalnim karcinomom 
dojke“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada„Povezanost statusa 
HER2 receptora i pojavnosti metastaza u limfnim čvorovima aksile u bolesnica s 
invazivnim duktalnim karcinomom dojke“ pristupnika Domagoja Kustića, dr. med. 
 

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

1. Prof. dr. sc. Elvira Mustać, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med. 
4. Doc. dr. sc. Franjo Lovasić, 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. 
 
b) Iva Potočnjak, mag. sanit. ing.: „Mehanizmi djelovanja fitokemikalija kod akutnog 

oštećenja bubrega cisplatinom u miševa“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Mehanizmi 
djelovanja fitokemikalija kod akutnog oštećenja bubrega cisplatinom u miševa“ 
pristupnice Ive Potočnjak, mag. sanit. ing. 
 

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

1. Izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. 
2. Prof. dr. sc. Nada Oršolić, dipl. ing. 
3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem. 

 
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. 
 
 
12. 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) Kristijan Zulle, mag. physioth. 
 
 Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se promjena mentora Kristijanu Zulle, mag. physioth. polazniku 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se   doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing. 
 

b) Danijel Ivanac, dr. med. 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora Danijelu Ivancu, dr. med. polazniku 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

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

c) Tina Zavidić, dr. med. 
 

Prijedlog odluke: 
 

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

II. Za novog mentora imenuje se prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. 
 
 

11.II. Promjena mentora i imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina  
 
 

a) Ines Kristofić, dr. med. 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Ines Kristofić, dr. med.  
polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za novog mentora imenuje se   prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med., te 

komentor doc. dr. sc. Emina Babarović, dr. med. 
 

11.III. Promjena voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Obiteljska medicina 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na kolegiju „Zaštita 
zdravlja školske djece i mladeži“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja izv. prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. 
Tatjana Čulina, dr. med. 

 
II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na kolegiju 

„Kronične bolesti – okolina i nasljeđe“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 



voditelja doc. dr. sc. Leonarda Bukmira, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. 
Aleksandar Ljubotina, dr. med. 
 

 
11.IV. Usvajanje  programa cjeloživotnog učenje – prilog na SharePoint Portalu  
 

a)  Praktična znanost za zdravstvenu profesiju 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se prijedlog  programa cjeloživotnog učenja Praktična znanost za 
zdravstvenu profesiju. 

 
II. Završetkom programa polaznici stječu 5,5 ECTS bodova. 

 
III. Prijedlog  programa cjeloživotnog učenja s potrebnom dokumentacijom uputit će se 

Centru za studije Sveučilišta u Rijeci, službi za cjeloživotno obrazovanje. 
 

 

13. Razno 

 

 

    Dekan 

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


