
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/38 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 09. srpnja 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  XV. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2019./2020. 

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 09. srpnja 2020. godine do 14. srpnja 2020. 
godine te putem internetske platforme TEAMS 14. srpnja 2020. godine u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika XII. elektoničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 04. 

lipnja 2020. do 09. lipnja 2020. godine, zapisnika XIII. elektoničke sjednice 
Fakultetskog vijeća održane od 12. lipnja 2020. do 16. lipnja 2020. godine te 
zapisnika sa XIV. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. lipnja 2020. godine. 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
 
2.  I z v j e š ć e  d e k a n a  

 
 

3. Donošenje odluke o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja professor 
emeritus prof.dr.sc. Nives Jonjić, dr.med. na prijedlog Zavoda za opću patologiju i 
patološku anatomiju (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Pokreće se postupak za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc.Nives 

Jonjić, dr. med., redovita profesorica u trajnom zvanju, u mirovini. 
 

II. Imenuje se Stručno povjerenstvo za razmatranje prijedloga u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Nada Gosić, dipl. politolog 

 
III. Stručno povjerenstvo je dužno izraditi izvješće s mišljenjem i prijedlogom sukladno 

„Odluci o postupku izbora i kriterija za izbor u počasno zvanje professor emeritus 
Sveučilišta u Rijeci“ KLASA:011-01/19-01/12, URBROJ:2170-57-01-19-1 od 01. 
travnja 2019. godine te ga dostaviti Fakultetskom Vijeću. 
 
 

4. Prijedlog za osnivanje Centra za genetičku edukaciju pri Medicinskom fakultetu u 
Rijeci – prilog na SharePoint Portalu 
 



 
 

5. Priznavanje završenih poslijediplomskih specijalističkih i poslijediplomskih 
znanstvenih studija polaznicima Doktorske škole (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Studentima Poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, 
„Dentalna medicina“, „Javno zdravstvo“, „Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo“, koji se izvode u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo priznat će se kao izborni kolegiji u vrijednosti od 4 ECTS boda 
završeni poslijediplomski specijalistički studiji i završeni poslijediplomski znanstveni 
(magistarski) studiji. 
 

II. Završetak  citiranih studija se dokazuje diplomom ili drugom odgovarajućom javnom 
ispravom sukladno Pravilniku o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja 
Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/19-01/24, URBROJ: 2170-57-01-19-1, od 24. 
rujna 2019. godine)  
 

III. Studentima koji su završili više od jednog studija iz točke I. ne može se priznati više od 
4 ECTS boda. 
 

IV. Priznavanje završenih studija iz točke I. provodit će Vijeće doktorske škole temeljem 
pisanog zahtjeva.  

 
 
6. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta:  (molimo da pod ovom točkom 

izvršite elektroničko glasovanje) 
 

a)  na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo za akad. 
2020./2021. godinu  

 
Prijedlog odluke:  
 
 
Predmet Dosadašnji 

voditelj 
Novi voditelj Studijska 

godina 
Status 
predmeta 

Opća i anorganska 
kemija 

prof.dr.sc. Branka 
Blagović 

doc.dr.sc. Mirna 
Petković Didović 

1. obvezni   

 
 

b)  na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Medicina na engleskom jeziku za akad. 2020./2021. godinu  
 
Prijedlog odluke:  
 
 
Predmet Dosadašnji 

voditelj 
Novi voditelj Studijska 

godina 
Status 
predmeta 

Infektologija s 
kliničkom 

mikrobiologijom 

prof.dr.sc. Ivica 
Pavić 

doc.dr.sc. Đurđica 
Cekinović Grbeša 

4. obvezni   

 
 
 



7. K a d r o v s k a  i z v j e š ć a (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje) 

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

a) Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. AMIR MUZUR, dr. med., izabire se za šefa (pročelnika) Katedre za 
društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme 
od četiri (4) godine. 
 

Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2020. 
 
 

b) Katedre za radiologiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. DAMIR MILETIĆ, dr. med., izabire se za šefa (pročelnika) Katedre za 
radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 
 

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

a) Zavoda za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, 
       
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora predstojnika/ce Zavoda za fiziologiju, imunologiju i 
patofiziologiju. 
 
7. III. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        

a) Katedre za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za kliničko-laboratorijsku 
dijagnostiku. 
 
7. IV. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

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

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 
opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
  



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Slavko Orešković, 
dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i doc. dr. sc. Tea 
Štimac, 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 izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
  
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med., prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i prof. dr. sc. Ivan 
Mihaljević, dr. med. 
 

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
na Katedri za neurorehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
  
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Tea 
Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med., prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med. i prof. dr. sc. Simeon Grazio, 
dr. med. 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
  
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Elvira Mustać, dr. med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, 
dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Elvira Mustać, dr. med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Senija 
Eminović, dr. med. 
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, bez zasnivanja radnog odnosa.  
  
Prijedlog odluke: 
  



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Anton Tudor, dr. med., izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i prof. dr. sc. Domagoj 
Delimar, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Anton Tudor, dr. med., izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i nasl. izv. prof. dr. 
sc. Hari Jurdana, dr. med. 
 

C)  Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti i  
obrazovanja od 09. lipnja 2020., za izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za 
histologiju i embriologiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu, do povratka dr. sc. Vedrane Jelenčić, mag. ing. mol. bioteh. na rad.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Stipan 
Jonjić, dr. med., prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. i prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka Jelene Rajič Bumber, 
dipl. ing. biol. na rad.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Gordana Župan, dr. med., prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina 
Pilipović, dr. med. 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka dr. sc. Petre Dolenec, 
dipl. ing. biol. na rad.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Gordana Župan, dr. med., prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina 
Pilipović, dr. med. 
 
 
7. V. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva: 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka i imunologija, na Zavodu 



za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Natalie Kučić, dr. med., u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
fiziologija čovjeka i imunologija, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 

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

III. Imenovana 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 zaposlenice, 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 medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za 
dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(zaposlenica: prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Larise Prpić Massari, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med., 
prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i akademkinja Mirna Šitum , dr. med. 
 

III. Imenovana 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 zaposlenice, 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 medicinske znanosti, znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i 
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Gordana Đorđević, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 



 
 I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Gordane Đorđević, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Elvira Mustać, dr. med., 
prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. 
 

III. Imenovana 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 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 prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena 
grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Slaven Jurković, prof. matematike i fizike) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Slavena Jurkovića, prof. matematike i 
fizike, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno 
područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana biofizika i medicinska 
fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, 
prof., prof. dr. sc. Srećko Valić, prof. i izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman. 
 

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. 
 
7. VI. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 09. lipnja 
2020. 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, 
na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim 
vremenom – 35 sati tjedno. 
(pristupnica: prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju) 
 
Prijedlog odluke: 
 



Prof. dr. sc. DARINKA VUČKOVIĆ, dr. med., znanstvena savjetnica u trajnom 
zvanju, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita  
profesorica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu 
za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 
– 35 sati tjedno.   
 

Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci, a primjenjuje se od 01. 
listopada 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 medicinska etika, na Katedri za društvene i 
humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 
– 10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Gordana Pelčić, dr. med., viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. GORDANA PELČIĆ, 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 medicinska etika, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u 
medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2020.  
 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana nurologija, na Katedri za neurologiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(pristupnica: doc. dr. sc. Ingrid Škarpa-Prpić, dr. med., viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. INGRID ŠKARPA-PRPIĆ, 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 neurologija, na Katedri za neurologiju 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. kolovoza 2020.  
 
 
7. VII. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje temeljem 
članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu 
medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 5 sati 
tjedno. 



(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. ĐULIJA MALATESTINIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   
 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     
 
 b) 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: 
  

Doc. dr. sc. ZDENKA BARIĆEV-NOVAKOVIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-
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, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     
 
 
7. VIII. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana klinička imunologija, na Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Nataša Katalinić, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. NATAŠA KATALINIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana klinička 
imunologija, na Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
  
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     

b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, dipl. psiholog-prof. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 



Dr. sc. INGE VLAŠIĆ-CICVARIĆ, dipl. psiholo-prof., znanstvena suradnica, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno 
zdravstvo, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     
 
 
7. IX. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 09. lipnja 2020. 
 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, 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.  
(pristupnica: dr. sc. Lana Glavan, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. LANA GLAVAN, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i 
opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju 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. kolovoza 2020. 
 
 

b) 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.  
(pristupnica: Jelena Ivandić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

JELENA IVANDIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na 
Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina. 
 
Odluka se primjenjuje od 03. kolovoza 2020. 
7. X. 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 
radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnici: Tin Nadarević, dr. med. i Adriana Višković, dr. med.) 



Prijedlog odluke: 
 

TIN NADAREVIĆ, dr. med. i ADRIANA VIŠKOVIĆ, dr. med., izabiru se za 
suradnika/cu u suradničko zvanje naslovni/a asistent/ica, 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, na vrijeme od najviše 6 (šest) godina. 
 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
7. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Doc. dr. sc. Tamara Turk Wensveen, 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 prijedloga Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Tamare Turk Wensveen, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena 
suradnica u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 

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

a) doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele, dr. med., 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. Tanje Grubić Kezele, dr. med., 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. Tanje Grubić 
Kezele, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
7. XIII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Medicinskog fakultete u Splitu i Sveučilišnog odjela zdravstvenih 
studija Sveučilišta u Splitu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
(N.N. br.28/17)   



a) dr. sc. Ivan Buljan, mag. psych., 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. 
Ivana Buljana, mag. psych., 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. Ivana Buljana, mag. 
psych., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 

b) dr. sc. Ana Ćurković, mag. sociolog., 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. 
Ane Ćurković, mag. sociolog., 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. Ane Ćurković, mag. 
sociolog., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području biomedicine 
i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
7. XIV. 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) prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med., nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i  
na radnom mjestu redoviti profesor, na Katedri za internu medicinu, za izbor u znanstveno 
zvanje – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., 
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. i prof. dr. sc.  Branimir Anić, dr. med. 
 
 

b)  dr. sc. Ines Oršolić, dipl. sanit. ing., suradnica u suradničkom zvanju i na  
radnom mjestu poslijedoktorandica, na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 



Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Volarević, dr. med., 
prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. i prof. dr. sc. Drago Batinić, dr. med. 
 
7. XV. Donošenje odluke o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva u Odluci 
Fakultetskog vijeća o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva KLASA:003-06/20-
02/130, URBROJ: 2170-24-01-20-1/LJML od 14. travnja 2020.   
 

a) U odluci Fakultetskog vijeća o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva KLASA:  
003-06/20-02/130, URBROJ: 2170-24-01-20-1/LJML od 14. travnja 2020., za izbor dr. sc. 
Davora Jurišića, dr. med., zaposlenika Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Odjela za plastičnu i 
rekonstrukcijsku kirurgiju, u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, imenovano je stručno 
povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med., prof. dr. sc. Darko 
Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Srećko Budi, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 U odluci Fakultetskog vijeća o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva za izbor dr. 
sc. Davora Jurišića, dr. med., zaposlenika Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Odjela za 
plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju, u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti KLASA: 003-
06/20-02/130, URBROJ: 2170-24-01-20-1/LJML 14. travnja 2020. godine, imenuje se 
stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med., prof. dr. sc. 
Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Srećko Budi, dr. med. 
 
 
7. XVI. Donošenje odluke za korištenje neplaćenog dopusta, sukladno članku 40. 
Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 
 

a) Prof. dr. sc. Sanja Štifter, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju i 
na radnom mjestu redovita profesorica na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Daje se prethodna suglasnost poslodavcu da odobri prof. dr. sc. SANJI ŠTIFTER, 
dr. med., nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovita profesorica, 
na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, neplaćeni 
dopust, radi suradnje na projektu digitalizacije patologije u sveučilišnoj bolnici u Danskoj 
(2020-2022), u vremenu od 19. kolovoza 2020. do 01. prosinca 2022. godine. 
 
 
7. XVII. Donošenje odluke za korištenje plaćenog dopusta, sukladno članku 40. 
Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 
 

a) Doc. dr. sc. Željka Minić, nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom 
mjestu docentica na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Daje se prethodna suglasnost poslodavcu da odobri doc. dr. sc. ŽELJKI MINIĆ, 
nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentica, na Zavodu za  
fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, plaćeni dopust, radi 
suradnje na projektu i znanstvenog usavršavanja u Wayne State University, School of 
medicine, Depratment of Physiology, Sjedinjene Američke Države, u vremenu od 17. srpnja 
2020. do 17. kolovoza 2020. godine. 

 
 



8. D o k t o r s k i  s t u d i j i  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 
 
8.I.  Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Ante Benić, mag. biol. mol.: „Relativna hipoglikemija uzrokovana virusnom infekcijom 

potiče urođeni anti-virusni imunosni odgovor“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Ante Benić, mag. biol. mol., student 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: „Relativna hipoglikemija uzrokovana virusnom infekcijom potiče urođeni 
anti-virusni imunosni odgovor“ pristupnika Ante Benića, mag. biol. mol. u sastavu:  

 
1. Prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Dora Višnjić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
DrS2 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za djelatnike 
- WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– Izvješće 
Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme disertacije 
treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani znanstveni 
doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i stručnih radova 
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) Danijel Ivanac, dr. med.: „Morfološko i funkcionalno istraživanje fleksorne i ekstenzorne 

muskulature trupa i zgloba kuka kod osoba s lumbalnim bolnim sindromom” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Danijel Ivanac, dr. med., student 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: „Morfološko i funkcionalno istraživanje fleksorne i ekstenzorne 
muskulature trupa i zgloba kuka kod osoba s lumbalnim bolnim sindromom” 
pristupnika Danijela Ivanca, dr. med. u sastavu:  

 
1. Prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Ivica Grković, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr. med. 

 



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

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

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

 
a) Ines Kristofić, dr. med.: „Uloga glikoproteina povezanog s tumorom-72 u raku 

endometrija“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Uloga glikoproteina povezanog 
s tumorom-72 u raku endometrija“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Ines Kristofić, dr. med.  
 

II. Za mentore se imenuju prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med. i doc. dr. sc. Emina 
Babarović, 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. 

 
8.III. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina 
 
a) Iva Vukelić, dipl. sanit. ing.: „Bioaktivni fenolni spojevi u terapiji eksperimentalnoga 

ulceroznog kolitisa i raka debelog crijeva“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Bioaktivni 
fenolni spojevi u terapiji eksperimentalnoga ulceroznog kolitisa i raka debelog 
crijeva“ studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Ive Vukelić, dipl. sanit. ing.: 

 
1. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 
2. Prof. dr. sc. Jasminka Giacometti, dipl. ing. 
3. Prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana, 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.  
 

b) Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. nutr.: „Utjecaj prehrane na upalni, metabolički i 
imunosni status pretilih osoba“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Utjecaj 
prehrane na upalni, metabolički i imunosni status pretilih osoba“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Gordane Kenđel 
Jovanović, dipl. ing. nutr.: 

 
1. Prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing.  
2. Doc. dr. sc. Slavica Sović, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing. 

 
III. 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) Deana Jurada, mag. sanit. ing.: „Uloga supresora tumora p53 u regulaciji homeostaze 
proteina u stanicama heterozigotnima za gen za ribosomski protein L24“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Uloga 
supresora tumora p53 u regulaciji homeostaze proteina u stanicama 
heterozigotnima za gen za ribosomski protein L24“ studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Deane Jurada, mag. sanit. ing.: 

 
1. Doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
2. Dr. sc. Tihomir Balog, znanstveni savjetnik 
3. Doc. dr. sc. Ivana Mikolašević, 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.  
 

8.IV. Ocjena doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo  
 
a) Sanja Ožić, dipl. iur, univ. mag. sanit. publ.: „Utjecaj javnozdravstvenih intervencija na 

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

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Utjecaj 
javnozdravstvenih intervencija na iznemoglost i usamljenost osoba starije životne 
dobi u gradu Rijeci: inovacija – model zdravoga starenja“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo, Sanje Ožić, iur, univ. mag. sanit. publ.: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Marta Žuvić, prof. matematike i fizike 
3. Doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. 

 
III. 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.  
 

8.V. Obrana 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. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Genetički i 
epigenetički čimbenici u idiopatskom spontanom prijevremenom porodu“ 
pristupnice Anite Barišić, dr. med.   
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada 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. 
4. Doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. biologije i kemije  
5. Dr. sc. Aleksandra Stanković, znanstvena savjetnica 

 
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. 

 
 

9. 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) 

 
9.I. Promjena mentora na Doktorskom studiju Biomedicina  
 

a) Kristina Krpina, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing.  
 

 
9.II. Promjena komentora na Doktorskom studiju Biomedicina  
 
 

a) Ana Zulijani, dr. med. dent. 
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se promjena komentora  Ani Zulijani, dr. med. dent. polaznici         

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II.   Za novog komentora imenuje se  prof. dr. sc. Tomislav Ćabov, dr. med. dent. 
 
 
9.III. Imenovanje komentora na Doktorskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 
 

a) Milijana Danilović, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se imenovanje komentora Milijani Danilović, dr. med. polaznici      

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo. 
 

II. Za komentora  imenuje se izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 
 
 
9.IV. Odobravanje slušanja i polaganja izbornih kolegija studentima Poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ 
  

Prijedlog odluke: 
 

 
I. Studentima Poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“ i 

„Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ upisanim u akademskoj godini 2018./2019. 
ili ranije omogućit će se slušanje i polaganje izbornih kolegija u okviru studijskih 
programa Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo. 

 



II. Zahtjev za odobravanje slušanja i polaganja izbornih kolegija se podnosi 
Povjerenstvu za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje, koje uz 
suglasnost Vijeća doktorske škole donosi konačnu odluku o odobravanju. 

 
III. Zahtjevi se mogu predati od 31. kolovoza 2020. godine. 

 
 

10. 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) 

 
10. I.  Donošenje  odluke  o  dopuni  Odluke  Fakultetskog vijeća od 22. srpnja 2019. 
klasa 003-06/19-02/279/EA, ur.broj 2170-24-01-19-1 o prihvaćanju recenzija, izvješća 
lektora i prijedloga za objavu udžbenika pod naslovom Hitna stanja u 
otorinolaringologiji autora izv.prof.dr.sc. Tamara Braut, Eduard Oštarijaš dr.med, 
doc.dr.sc. Milodar Kujundžić i Blažen Marijić, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Navedeno  djelo  objavit  će  se  i  na engleskom jeziku pod naslovom Emergencies 
In Otorhinolaryngology, autori engleskog izdanja su: izv.prof.dr.sc. Tamara Braut, 
doc.dr.sc. Marko Velepič, doc.dr.sc. Milodar Kujundžić, Blažen Marijić dr. med., 
Diana Maržić dr.med. i Eduard Oštarijaš dr.med.  

 
II. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u 

Rijeci.  
 

 
 
 

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


