
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/58 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 21. prosinca 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. 2020./2021. 

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od  21. prosinca 2020. godine do  23. prosinca 
2020. godine. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 

 
1. Suglasnost dekanu za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci – 
Prilog I. na SharePoint portalu  

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Daje se suglasnost dekanu za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u 
Rijeci. 
 

II. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih 
mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci proslijediti će se na suglasnost Senatu 
Sveučilišta u Rijeci. 

 
2. Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstava za vrednovanje 

prethodnog učenja Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Imenuju se članovi Povjerenstva za vrednovanje prethodnog učenja: 

 
1. prof. dr.sc. Natalia Kučić, dr. med.  
2. doc. dr.sc. Tanja Ćelić, dr. med.  
3. prof. dr.sc. Goran Palčevski, dr. med.  
4. prof. dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dr.med.  



5. doc. dr. sc.  Lara Batičić, 
6. izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin , dipl. ing. sanit.  
7. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr.med.  
8. Damir Šepac, dipl. iur. (damir.sepac@medri.uniri) 

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

 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
3. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

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

 
4. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku – prilog na SharePoint Portalu 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku (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. 
 

5. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a 
 

5.I. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 04. prosinca 2020.  
godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto.  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem. i 
prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, dr. med.  
 
 



b) razlika koeficijenta od 0,553 (koeficijent 0,368 za 8 sati tjedno temeljem  
suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i potrebnog koeficijenta od 0,922 za 10 sati tjedno), osigurati 
će se iz sredstava Fakulteta, za izbor: 

jednog nastavnika u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, 
znanstvena grana farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. 
dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. 
biochem. i prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, dr. med.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem., prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, 
mag. pharm. i prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm.  
 

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

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana 
farmacija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta 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. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem. i 
prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, dr. med.  
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, 
na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. 
dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. 
biochem. i prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, dr. med.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem., prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, 
mag. pharm., i prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm.  
 



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

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u 
nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnici: dr. sc. Goran Golčić, dr. med. i nasl. doc. dr. sc. Arnela Redžović, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Dr. sc. GORAN GOLČIĆ, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju i 

na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand, 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, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše četiri (4) 
godine. 

Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2021.  
 

6. Donošenje odluke o usvajanju rezultata natječaja za upis na Doktorsku školu iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2020./2021. godini – 
Prilog 1. na SharePoint portalu 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvajaju se rezultati natječaja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2020./2021. godini. 
 

II. Sastavni dio ove Odluke je popis mentora, okvirnih tema istraživanja, studijskih 
programa i pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.  

 
7. Donošenje odluke o iznosu upisnine u prvu godinu poslijediplomskih sveučilišnih 

(doktorskih) studija u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina 
i zdravstvo u akademskoj 2020./2021. godini  

 
Prijedlog odluke:  
 

I. Iznos upisnine za prvu godinu poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u 
akademskoj 2020./2021. godini iznosi 50,00 kuna i obuhvaća iznos troška izrade 
SmartX kartice. 
 

II. Iznos upisnine iz točke I. su studenti dužni uplatiti na IBAN Medicinskog fakulteta u 
Rijeci prilikom upisa. 

 
Dekan 

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


