
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA:003-06/20-01/05  
URBROJ: 2170-24-01-20-1/HA 
Rijeka, 06. veljače 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 VI. sjednicu Fakultetskog vijeća 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

u ak. god. 2019./2020. 
 
 
koja će se održati u utorak 11. veljače 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 V. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. siječnja  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 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. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku – prilog na SharePoint portalu 
(molimo da pod ovom točkom izvršite  elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice 
vijeća- prilog na SharePoint portalu) 

 
Prijedlog odluke: 
 
Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku ( odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 003-
06/19-02/339, UR.BROJ: 2170-24-01-19-3/IB od 17. rujna 2019. godine ) u tablici koja prileži 
ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 
 
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- prilog na 
SharePoint portalu) 

 
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. Rasprava i usvajanje pravilnika o uvjetima za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i 

suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta (prilog na SharePoint portalu) 
 

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

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

a) Katedre za stomatološku protetiku. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. IVONE UHAČ, dr. med. dent., izabire se za šeficu (pročelnicu) 
Katedre za stomatološku protetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 
 

Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2020. 
 
8.II. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora predstojnika/ce: 
  

a) Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora predstojnika/ce Zavoda za mikrobiologiju i parazitolog. 
 

8. 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 medicinska etika, na Katedri za društvene i 
humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Amir 
Muzur, dr. med., prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. i prof. dr. sc. Srećko Gajović, dr. med. 
 

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

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni redoviti profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 



znanosti, znanstvena grana farmakologija, za potrebe poslijediplomskih sveučilišnih 
(doktorskih) studija na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jasenka 
Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i prof. dr. sc. Darko Modun, dr. 
med. 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni 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., izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac Ivanković, dr. med. i prof. dr. sc. Boris 
Brkljačić, dr. med. 
 

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 kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
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: prof. dr. sc. 
Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. 
med. 
 

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

a) dva suradnika 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., doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. i doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. 
med. 
 

b) pet suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti na Katedri za 
anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Ogulin, bez zasnivanja radnog odnosa. 



 
Prijedlog odluke: 
 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Alan 
Šustić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
 
8. IV.  Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto, temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Katedri za fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Željka Minić, znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. ŽELJKA MINIĆ, znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija 
čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 12. veljače 2020. 

 
 

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 genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Zavodu  
za  medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Sanja Dević Pavlić, dipl. sanit. ing. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. SANJA DEVIĆ PAVLIĆ, dipl. sanit. ing., znanstvena suradnica, izabire se 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Zavodu za medicinsku 
biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 
5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2020. 

 
 
8. V. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto 
 

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



 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. STJEPKA POPOVIĆ, mag. edukacijske sociologije, izabire se za suradnicu 
u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne 
sociologije, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nepunom radnom vremenu – 20 sati tjedno, na vrijeme od najviše četiri (4) 
godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. ožujka 2020. 

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

a) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnici: Melany Ćurić, dr. med. i Vuk Prica, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

MELANY ĆURIĆ, dr. med. i VUK PRICA, dr. med., izabiru se za suradnika/cu u 
suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica, 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, na vrijeme od najviše šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje danom donošenja. 

 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
intenzivna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
(pristupnica: Martina Pavletić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

MARTINA PAVLETIĆ, dr. med., izabiru se za suradnicu u suradničkom zvanju 
naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana intenzivna medicina, na Katedri za 
anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) 
godina. 

 
Odluka se primjenjuje danom donošenja. 

 
 
8. VII. 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. Arijana Cenov, dipl. sanit. ing., 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. 
Arijane Cenov, dipl. sanit. ing., 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. Arijane Cenov, dipl. 
sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 

b) nasl. doc. dr. sc. Sanja Pleština, 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. Sanje Pleština, 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. Sanje 
Pleština, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
8. VIII. 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) dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena 
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Božene Ćurko-



Cofek, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
 
8. 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) dr. sc. Ljerka Karleuša, dipl. ing. bioteh., za znanstveno zvanje – znanstvena 
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Ljerke Karleuša, 
dipl. ing. bioteh., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
 

b) dr. sc. Marina Bralić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena 
suradnica, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

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

c) izv. prof. dr. sc. Suzana Bukovski, dr. med., za znanstveno zvanje – 
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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



II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor izv. prof. dr. sc. Suzane 
Bukovski, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
8. 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) dr. sc. Marin Marinović, dr. med., zaposlenik Kliničkog bolničkog centra Rijeka, 
Klinike za kirurgiju, Zavoda za traumatologiju, Centra za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, 
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. Josip Španjol, dr. med. i prof. dr. sc. Aljoša Matejčić, dr. med. 
 
 
8. 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. Mladen Jašić, dr. med., suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, 
na Katedri za pedijatriju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. 
med., prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. i doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med. 

 
b) izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med., nastavnica u znanstveno- 

nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Katedri za obiteljsku 
medicinu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med. 
 
 
8. XII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. 
Alana Medića, dr. med., u znanstveno zvanje, po zahtjevu Sveučilišta u Zadru, 
sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. 
br.28/17) 
 

a) doc. dr. sc. Alan Medić, dr. med., zaposlenik Zavoda za javno zdravstvo Zadar, 
Službe za epidemiologiju, za izbor u  znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 



 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, dr. med. 
 
 
8. XIII. Donošenje odluke o potvrdi odluke za korištenje plaćenog dopusta, sukladno 
članku 40. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 
 

a) Ana Vrbanović, dr. med., asistentica na projektu Hrvatske zaklade za znanost, u 
Centru za proteomiku. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Potvrđuje se ANI VRBANOVIĆ, dr. med., zaposlenici na radnom mjestu 
asistentica na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih 
doktora znanosti“ u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, pravo na plaćeni 
dopust, zbog odlaska na znanstveno usavršavanje u sklopu projekta Hrvatske zaklade za 
znanost, na University of Mainz, Institute of Virology, Mainz, Njemačka, u vremenu od 03. 
veljače 2020. do 03. travnja 2020. godine. 

II. Za vrijeme odsutnosti s rada radnik-ca ima pravo na naknadu plaće sukladno 
članku 80. Pravilnika o radu. 

III. Radnik-ca se treba vratiti na posao 06. travnja 2020. godine. 
IV. Vrijeme plaćenog dopusta smatra se kao vrijeme provedeno na radu. 

 
 

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

 
 
9.I. Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Iva Vukelić, dipl. sanit. ing.: „Prirodni spojevi u terapiji eksperimentalnog ulceroznog 

kolitisa i karcinoma kolona” 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Prirodni spojevi u terapiji eksperimentalnog ulceroznog kolitisa i 
karcinoma kolona” pristupnice Ive Potočnjak, dipl. sanit. ing. u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem. 
2. Prof. dr. sc. Jasminka Giacometti, dipl. ing. 
3. Prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana, dr. med. 
 

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



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

 
b) Marijana Rakić, dr. med..: „Svojstva cirkulirajućih von Willebrand faktor pozitivnih 

stanica u bolesnika s akutnim infarktom miokarda” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Marijana Rakić, 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: „Svojstva cirkulirajućih von Willebrand faktor pozitivnih stanica u 
bolesnika s akutnim infarktom miokarda” pristupnice Marijane Rakić, dr. med. u 
sastavu: 

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

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”. 

 
9.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. Doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing.“ 

 
9.III. Prihvaćanje teme doktorskog rada i imenovanje mentora studentima 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Tamara Janković, dipl. sanit. ing.: „Uloga TAR DNK-vezujućeg proteina 43 u 

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

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Uloga TAR DNK-vezujućeg 
proteina 43 u modulaciji neuroupale i sinaptičke plastičnosti u različitim modelima 
traumatske ozljede mozga u miša“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Tamare Janković, dipl. sanit. ing. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, 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. 

 
9.IV. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 

 
a) Martina Brumini, dr. med. dent.: „Odrednice zahtjeva za ortodontskim liječenjem u 

ranoj adolescenciji“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Odrednice 
zahtjeva za ortodontskim liječenjem u ranoj adolescenciji“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Martine Brumini, 
dr. med. dent.: 
 

1. Prof. dr. sc. Ivone Uhač, dr. med. dent. 
2. Izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, dipl. prof. psih. 
3. Nasl. doc. dr. sc. Silvio Ferreri, dr. med. dent. 

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

ocjenu i primjerak obrazloženja prijavljene teme disertacije, radi usporedbe. 
Zajedničko izvješće o ocjeni disertacije Povjerenstvo dostavlja Fakultetskom 



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

 
b) Inga Kavazović, mag. pharm. inv.: „The role of T cell receptor signal strength in 

controlling clonal diversity of CD8 T cell memory” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „The role of T 
cell receptor signal strength in controlling clonal diversity of CD8 T cell memory” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Inge 
Kavazović, mag. pharm. inv.: 
 

1. Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Dora Višnjić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Igor Jurak, dipl. ing. biol. 

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

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

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

reparative dentinogenesis” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „„Role of 
αSMA perivascular cells during reparative dentinogenesis” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ivane Vidović 
Zdrilić, dr. med. dent.: 
 

1. Prof. dr. sc. Ivana Brekalo-Pršo, dr. med. dent. 
2. Prof. dr. sc. Ivica Anić, dr. med. dent. 
3. Prof. dr. sc. Bojan Polić, 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. 

 

d) Silvana Petretić Majnarić, dr. med.: „Tireoidna autoprotutijela kao čimbenik rizika u 
liječenju neplodnosti postupcima medicinski pomognute oplodnje“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Tireoidna 
autoprotutijela kao čimbenik rizika u liječenju neplodnosti postupcima medicinski 
pomognute oplodnje“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina, Silvane Petretić Majnarić, dr. med.: 
 

1. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, 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. 

 
9.V. Obrana doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 
 
a) Silvije Šegulja, dr. med.: „Prediktivni model ponovljene epizode neutropenijske vrućice 

u pedijatrijskih onkoloških bolesnika“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Prediktivni model 
ponovljene epizode neutropenijske vrućice u pedijatrijskih onkoloških bolesnika“ 
pristupnika Silvija Šegulje, dr. med. 
 

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

1. Prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Ernest Bilić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biokem. 
4. Prof. dr. sc. Jelena Roganović, 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. 
 
 



10. 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) 

 
10.I. Promjena mentora i imenovanje komentora  na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Darko Kraguljac, dr. med. 
 

 Prijedlog odluke: 
 

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

II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Marinko Rade  i komentor prof. dr. sc. Mira 
Bučuk, dr. med. 
 

10.II. Izuzimanje od komentorstva na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Doc. dr. sc. Andrej Starc – doktorand  Ivana Crnković, mag. physio. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Doc. dr. sc. Andrej Starc se na vlastiti zahtjev razrješuje dužnosti komentora polaznici 
Doktorskog studija Biomedicina Ivani Crnković, mag. physio. 

 
 
10.III. Ispravak Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 
Prijedlog odluke: 
 
I. U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci KLASA: 003-06/20-02/42, 

URBROJ: 2170-24-01-20-1/K.L. od 21. siječnja 2020. godine mijenja se točka I. tako da 
sada glasi: 

 
„I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medicina na kolegiju 

„Specifična 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.“ 

 

11. I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t  (molimo da pod ovom točkom izvršite  elektroničko glasovanje 
prije održavanja sjednice vijeća) 

 
11.I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedloga za objavu 
znanstvene knjige pod naslovom ''Mornarička akademija Civilni značaj vojne 
ustanove'' – prilog na SharePoint Portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu znanstvene knjige pod 
naslovom ''Mornarička akademija Civilni značaj vojne ustanove'' autora prof. dr. sc. Ane 
Alebić-Juretić.  
 
 



 
12. Razno 
 
 

Dekan 
 

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


