
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/42 
URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
Rijeka, 11. rujna 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  XVII. sjednicu Fakultetskog vijeća 

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

 
 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 11. rujna 2020. godine do 15. rujna 2020. 
godine te putem internetske platforme TEAMS 15. rujna 2020. godine u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

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

srpnja 2020. do 14. srpnja 2020. godine te zapisnika XVI. elektoničke sjednice 
Fakultetskog vijeća održane od 29. srpnja 2020. do 30. srpnja 2020. godine. (molimo 
da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
2.  I z v j e š ć e  d e k a n a  

 
3. I z v j e š ć e  p r o d e k a n a 

 
4. S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 
 
5. Donošenje odluke o izboru predstavnika Medicinskog fakulteta za člana Senata 

Sveučilišta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 

Prijedlog odluke: 
 

I. Izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
za mandatno razdoblje od 01. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine, 
izabire se za predstavnika Medicinskog fakulteta u Rijeci, za člana Senata 
Sveučilišta u Rijeci. 
 

II. Mandat  člana Senata Sveučilišta u Rijeci traje do isteka dekanskog mandata. 
 

III. Ova odluka dostaviti će se Rektorici Sveučilišta putem Izbornog povjerenstva.   



6. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem i prijedlogom Stručnog povjerenstva za 
razmatranje prijedloga za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus prof. dr. sc. 
Nives Jonjić, dr. med. – prilog (Izvješće) na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Prihvaća se izvješće s mišljenjem i prijedlogom Stručnog povjerenstva za dodjelu 

počasnog zvanja professor emeritus prof.dr.sc. Nives Jonjić, dr. med., redovitoj 
profesorici u trajnom zvanju, u mirovini. 
 

II. Odluka će se proslijediti Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
 
 
7. Donošenje odluke o dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih  
mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 

Prijedlog odluke: 
 
Temeljem članka 11. stavka 4. i članka 20. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, dekan 
Fakulteta, uz suglasnost Fakultetskog vijeća, donosi 
 
            PRAVILNIK O DOPUNI  
                           Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta  

               Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
članku 15. stavku 1. dodaje se podstavak 5. koji glasi: „Centar za genetičku edukaciju“. 
 

 
Članak 2. 

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
 
 
8. Donošenje Pravilnika o ustroju i radu Centra za genetičku edukaciju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 
 
Prijedlog odluke: 
 
Temeljem članka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, 
URBROJ:2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016., KLASA:003-05/18-02/115, URBROJ:2170-
24-01-18-1, od 15. ožujka 2018.), Fakultetsko vijeće donosi 

 



P R A V I L N I K 
O USTROJU I RADU 

CENTRA ZA GENETIČKU EDUKACIJU 
 

I. Opće odredbe 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom u skladu s Odlukom o osnivanju Centra za genetičku edukaciju 
pri Medicinskom fakultetu u Rijeci (u daljem tekstu: Centar), pobliže ureduju ciljevi djelovanja, 
ustrojstvo, načini financiranja i druga pitanja važna za rad Centra. 

Članak 2. 
Centar je samostalna ustrojbena jedinica Medicinskog fakulteta. 

 
II. Ustroj 

Članak 3. 
Centar ima voditelja Centra, članove Centra i stručnog suradnika. 

 
Članak 4. 

(1) Radom Centra upravlja voditelj koji je za svoj rad odgovoran dekanu. 
(2) Voditelj Centra se bira na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može biti ponovo 

izabrana. 
(3) Postupak izbora propisan je Statutom Fakulteta i Pravilnikom o kriterijima i 
uvjetima za izbor čelnika unutarnjih ustrojbenih jedinica. 
(4) Voditelj Centra na početku mandata imenuje zamjenika koji je ovlašten u njegovoj 
odsutnosti obavljati sve poslove iz djelokruga njihovog rada. 
(5) Voditelj Centra: 
- organizira i koordinira rad i sve aktivnosti iz područja djelatnosti Centra 
- potiče pokretanje i nadzire realizaciju predviđenih aktivnosti Centra 
- odgovoran je za provođenje strategije Centra 
- saziva i vodi sastanke članova Centra 
- brine o osiguranju kvalitete programa koji se izvode u okviru Centra. 

 
Članak 5. 

(1) Centar ima voditelja i zamjenika Centra te članove Centra. 
(2) Članovi Centra su aktivno uključeni u rad Centra. 

 
Članak 6. 

Stručni suradnik Centra je zaposlenik Medicinskog fakulteta. 
Stručni suradnik koordinira realizaciju aktivnosti iz područja djelatnosti Centra i 

izvršava administrativne poslove Centra. 
 
III. Djelatnosti Centra 

Članak 7. 
 Osnovni cilj Centra je podizanje razine pismenosti iz medicinske genetike u liječnika 
koji nisu specijalisti medicinske genetike i drugih zdravstvenih djelatnika koji su na bilo koji 
način uključeni u skrb o pacijentima s (mogućim) genetičkim poremećajima, ali i opće 
populacije, prvenstveno pacijenata i njihovih obitelji. Osnovni cilj bit će ostvaren kroz 
znanstvena istraživanja, edukativno i stručno djelovanja. Rad Centra usmjeren je na 



poticanje interdisciplinarnog pristupa i povezivanja sa srodnim centrima unutar i izvan 
Sveučilišta. 
 

Članak 8. 
Djelatnosti Centra su: 
- provođenje znanstvenih istraživanja s ciljem ispitivanja i unaprjeđenja genetičke 

edukacije 
 - prijavljivanje domaćih i/ili međunarodnih znanstvenih projekata iz područja genetičke 
edukacije 
 - planiranje, organiziranje i provođenje različitih oblika edukacija temeljenih na 
stvarnim potrebama (engl. needs-based education), uključujući  

o poslijediplomski specijalistički studij za liječnike koji nisu specijalisti 
medicinske genetike, 

o tečajeve cjeloživotnog obrazovanja i radionice za zdravstvene djelatnike, 
o nove izborne kolegije za studente na svim obrazovnim razinama na 

Medicinskom fakultetu i srodnim fakultetima, 
o radionice i popularizacijska predavanja za opću populaciju, pacijente i 

njihove obitelji, 
- izrada i objava edukativnih materijala za sve prethodno navedene skupine, 

uključujući brošure, letke i nastavna pomagala. 
- organizacija stručnih i znanstvenih skupova na temu istraživanja i unaprjeđenja 

genetičke edukacije, uključujući genetiku čovjeka i medicinsku genetiku, 
- internacionalizacija i uspostavljanje suradnje sa sličnim ekspertnim centrima u 

Europi i svijetu. 
 
 

IV. Financiranje 
Članak 9. 

Centar se financira iz sredstava Medicinskog fakulteta, vlastitih sredstava stečenih 
organizacijom i provođenjem aktivnosti iz područja djelatnosti Centra te drugih izvora. 

 
Članak 10. 

Prihodi ostvareni od aktivnosti Centra raspoređuju se sukladno članku Pravilnika o 
načinu korištenja prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti Medicinskog fakulteta 
u Rijeci. 

Raspodjela sredstava za svaki program bit će regulirana posebnim pravilnikom. 
 

Članak 11. 
Sredstva Centra vode se kao zasebno mjesto troška u računovodstvenim 

evidencijama Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

Članak 12. 
Centar u pravnom prometu nastupa u ime i za račun Fakulteta. 
Pečat Centra, memorandum i svi službeni dokumenti nose naziv: Medicinski fakultet 

u Rijeci – Centar za genetičku edukaciju. 
 
 
 



V. Prostor i oprema 
Članak 13. 

Centar djeluje u prostorima koje koristi Medicinski fakultet u Rijeci i koristi tehnička 
pomagala Fakulteta. 

 
VI. Završne odredbe 

Članak 14. 
Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način na koji je Pravilnik 

donesen. 
 

Članak 15. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči 

Medicinskog fakulteta. 
 

 
9. Donošenje III. izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih  
kadrovskih promijena za 2020. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci - prilog na 
SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se III. Izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promijena za 2020. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

II. Sastavni dio ove Odluke je III. Izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, 
napredovanja i ostalih kadrovskih promijena za 2020. godinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci 

 
III. III. Izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promijena za 2020. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci dostavlja se Sveučilištu 
u Rijeci. 

 
10. Donošenje odluke o imenovanju prof. dr. sc. Luke Čičin Šaina, dr. med. 
gostujućim profesorom na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofoziologiju u akad. 
2020./2021. godini – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Luka Čičin Šain, dr. med. imenuje se gostujućim profesorom Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. 

 
II. Gostujućem prof. dr. sc. Luki Čičin Šainu, dr. med., povjerava se izvođenje do jedne 

trećine nastavnog predmeta iz kolegija Imunologija na Integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i 
patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.  

 



III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
 

11. Donošenje odluke o usvajanju Priručnika za kvalitetu Medicinskog fakultetu u 
Rijeci, 3. Izdanje – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 
Prijedlog odluke: 

 
I.  Usvaja se Priručnik za kvalitetu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 3. izdanje. 

II.  Odluka se primjenjuje danom donošenja. 

 

12. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta: (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
a) 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 

Medicinska 
biologija  

doc.dr.sc. Sergej 
Nadalin 

prof.dr.sc. Alena 
Buretić Tomljanović 

1. obvezni   

Patologija  
prof.dr.sc. Sanja 

Štifter 
prof.dr.sc. Elvira 

Mustać 
3. obvezni 

 
 
13. Donošenje odluke o prijedlogu mentora - nastavnika za studente 1. godine u 

akademskoj 2020./2021. godini: (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 
a) na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina 
– prilog na SharePoint portalu 

 
 
b) na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo  
 
I. GODINA   
mentor - doc. dr. sc. Mirna Petković Didović  
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  
tel. 651-159  
elektronička pošta: mirnapd@medri.uniri.hr  
  
mentor – doc. dr. sc. Jadranka Vraneković  
Zavod za biologiju i medicinsku genetiku  



tel. 651-292  
elektronička pošta: jadranka.vranekovic@uniri.hr  
  
II. GODINA   
mentor - prof. dr. sc. Gordana Žauhar  
Zavod za medicinsku fiziku i biofiziku   
tel: 651 210  
elektronička pošta: gordana.zauhar@medri.uniri.hr  
  
mentor - doc. dr. sc.  Dalibor Broznić  
Zavod za kemiju i biokemiju  
tel: 651 271  
elektronička pošta: dalibor.broznic@medri.uniri.hr   
  
III. GODINA   
mentor  - prof. dr. sc. Bojana Brajenović-Milić   
Zavod za Biologiju i medicinsku genetiku   
tel: 651 128  
elektronička pošta: bojana.brajenovic@medri.uniri.hr  
  
mentor - prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel  
Zavod za Histologiju i embriologiju   
tel: 651 188  
elektronička pošta: ester.pernjak.pugel@medri.uniri.hr 
 
 

c) na Diplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo  
 

I. GODINA  
mentor - prof.dr.sc. Smiljana Ristić 
Zavod za Bologiju i medicinsku genetiku 
tel. 651-181 
elektronička pošta: smiljana.ristic@medri.uniri.hr 
 
mentor – izv. prof. dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj 
Zavod za zdravstvenu ekologiju 
tel. 334-530 
elektronička pošta: sandra.pavicic-zezelj@zzjzpgz.hr 
 
II. GODINA   
mentor - prof.dr.sc. Jasenka Mršić – Pelčić 
Zavod za Farmakologiju 
tel: 651-137 
elektronička pošta: jasenka.mrsic.pelcic@medri.uniri.hr 

 
 
14. Donošenje odluke o usvajanju Knjižice kliničkih vještina – revidirana verzija za 

studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina 
(postavljena na spp od 09. srpnja 2020.) (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 



I. Usvaja se Knjižica kliničkih vještina – revidirana verzija za studente Integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina 

 
15.  Donošenje odluke o dostavi potvrde o položenoj B1 razini hrvatskog jezika za 

studente 4. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina na 
engleskom jeziku 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Odobrava se studentima koji u akademskoj 2020./2021. godini upisuju 4. godinu 

Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na 
engleskom jeziku dostavu potvrde o položenoj B1 razini hrvatskog jezika do kraja 
veljače 2021. godine, zbog izvanrednih okolnosti izazavanih pandemijom COVID 
19. 

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

glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 
16. I. Donošenje odluke o poništenju Odluke o pokretanju postupka izbora 
predstojnika/ce: 
 

a) Zavoda za anatomiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA:003-08/20-02/191, URBROJ:2170-
24-01-20-1/LJML od 09. lipnja 2020. godine, o pokretanju postupka izbora predstojnika/ce 
Zavoda za anatomiju, objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta dana 16. lipnja 2020. 
 
16. II. Donošenje odluke o izboru predstojnika/ce: 
 

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

 

Prof. dr. sc. PERO LUČIN, dr. med., izabire se za predstojnika Zavoda za 
fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od 
četiri (4) godine. 

 
16. III. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ice):   
  

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

 



Prof. dr. sc. SANJA BALEN, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu) Katedre za 
kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri 
(4) godine. 

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

a) Katedre za dermatovenerologiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 

b) Katedre za medicinsku informatiku. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za medicinsku 
informatiku. 

 

c) Katedre za kirurgiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
16. V. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora voditelja/ice:  
 

a) Centra za genetičku edukaciju. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora voditelja/ice Centra za genetičku edukaciju. 
 

16. VI. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

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

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



Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Branko Šestan, dr. med., prof. dr. sc. Anton Tudor, dr. med. i prof. dr. sc. Domagoj Delimar, 
dr. med. 

 

b) 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. Gordan Gulan, 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. Gordan Gulan, dr. med., izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i nasl. izv. prof. 
dr. sc. Dalen Legović, dr. med. 

 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena  
grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
  
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. 
dr. sc. Darko Ledić, dr. med., prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i doc. dr. sc. Goran Mrak, 
dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med., prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i prof. dr. sc. Miljenko 
Kovačević, dr. med. 

 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Thalassotherapia Opatija, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
  
Prijedlog odluke: 
  



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. 
dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. i prof. dr. sc. 
Jadranka Šeparović-Hanževački, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. i doc. dr. sc. 
Rajko Miškulin, dr. med. 

 

e) dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
  
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. 
dr. sc. Damir Kovačević, dr. med., izv. prof. dr. sc. Maja Merlak, dr. med. i prof. dr. sc. Nenad 
Vukojević, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med., izv. prof. dr. sc. Maja Merlak, dr. med. i doc. dr. sc. 
Goran Pelčić, dr. med. 

 

B) Temeljem čl. 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, za izbor 
suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) četiri suradnika 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 – 5 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. 

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

asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 

 



Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 
Luka Zaputović, dr. med., prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. i prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. 
med. 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u 
nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  

 
Prijedlog odluke: 

 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines 

Brajac, dr. med., izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med. i prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. 
med. 

 
 
C)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) devet suradnika u suradničkom zvanju naslovni 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, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 

Herman Haller, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. 
med. 

 
b) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 

 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. 

Jelena Roganović, dr. med., prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. i prof. dr. sc. Goran 
Palčevski, dr. med. 

 
c) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  



Prijedlog odluke: 
 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. 

Tamara Braut, dr. med., doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i doc. dr. sc. Dubravko 
Manestar, dr. med. 

 
d) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, 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 izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. 
med. 
 
 
16. VII. 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 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenik: prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Darka Ledića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. 
med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Miroslav Vukić, dr. med. 

 
III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezan je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

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



b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem random  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 25 sati tjedno. 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Ivana Bubića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 15 sati tjedno. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med., 
prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i prof. dr. sc. Bojan Jelaković , dr. med. 

 
III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezan je Službi za pravne, kadrovske i opće 

poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

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

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Pula, bez zasnivanja radnog odnosa.(nasl. doc. dr. sc. 
Irena Hrstić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora nasl. doc. dr. sc. Irene Hrstić, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna 
medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj 
ustanovi Opća bolnica Pula, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med., 
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. i prof. dr. sc. Neven Ljubičić , 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 imenovane, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 

 
 
16. VIII. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

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

 
Izv. prof. dr. sc. BRIGITA TIĆAC, dr. med., znanstvene savjetnice, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 
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 – 30 sati tjedno, na vrijeme od 
5 (pet) godina.   

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
16. IX. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 
temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju 
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
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: 
 

 Prof. dr. sc. NATALIA KUČIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-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, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

  



 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: izv. prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. LARISA PRPIĆ MASSARI, dr. med., reizabire se u znastveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
 

 c) 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 obiteljska medicina, na Katedri za 
obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno. 

(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. INES DIMINIĆ-LISICA, 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 obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   
 
 
 d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 

(zaposlenica: doc. dr. sc. Stela Živčić-Ćosić, dr. med.) 

 
Prijedlog odluke: 
 



Doc. dr. sc. STELA ŽIVČIĆ-ĆOSIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna 
medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
 

 e) 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.) 

 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. SLAVEN JURKOVIĆ, prof., reizabire se u znastveno-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, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.   
 

16. X. 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 izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: nasl. doc. dr. sc. Ratimir Lazić, dr. med. – viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Nasl. doc. dr. sc. RATIMIR LAZIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskom fakultetu u Rijeci, 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 izvanredni profesor, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
na Katedri za neurorehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
(pristupnica: nasl. doc. dr. sc. Vlasta Đuranović, dr. med. – viša znanstvena suradnica) 
 



Prijedlog odluke: 
 
Nasl. doc. dr. sc. VLASTA ĐURANOVIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, 

izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, na Katedri 
za neurorehabilitaciju Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na 
vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 

16. XI. 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  
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 
Tamare Janković na rad.  
(pristupnice: dr. sc. Andrea Tomljenović Paravić, dipl. ing. kemije i Iva Previšić, mag. sanit. 
ing.) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Dr. sc. ANDREA TOMLJENOVIĆ PARAVIĆ, dipl. ing. kemije, izabire se za 

suradnicu u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistentica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u punom radnom vremenu, do povratka Tamare Janković na rad, a najviše na 
vrijeme od šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2020.  

 
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 
dr. sc. Petre Dolenec na rad.  
(pristupnice: Ljerka Delač, dr. med., dr. sc. Andrea Tomljenović Paravić, dipl. ing. kemije i 
Maja Ivančić, mag. sanit. ing.) 
 
Prijedlog odluke: 

 
LJERKA DELAČ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 

odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu 



za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, do povratka dr. 
sc. Petre Dolenec na rad, a najviše na vrijeme od šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2020.  

 
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 
Jelene Rajič Bumber na rad.  
(pristupnice: Tea Mladenić, mag. biotech. in med. i Nancy Topić, mag. sanit. ing.) 
 
Prijedlog odluke: 

 
TEA MLADENIĆ, mag. biotech. in med., izabire se za suradnicu u suradničkom 

zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, 
na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, do 
povratka Jelene Rajič Bumber na rad, a najviše na vrijeme od šest (6) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2020.  

 
d) 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 na rad.  
(pristupnica: dr. sc. Inga Kavazović, mag. pharm. inv.) 
 
Prijedlog odluke: 

 
Dr. sc. INGA KAVAZOVIĆ, mag. pharm. inv., izabire se za suradnicu u 

suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorandica, 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, u punom radnom vremenu, do povratka dr. sc. Vedrane 
Jelenčić na rad, a najviše na vrijeme od četiri (4) godine. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2020.  

 

16. XII. 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 javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 



grana medicina rada i sporta, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: Ivana Šutić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 

 
IVANA ŠUTIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničko zvanje naslovna 

asistentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo 
i zdravstvena zaštita, znanstvena grana medicina rada i sporta, na Katedri za obiteljsku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
najviše 6 (šest) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
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. 
(pristupnici: Igor Tripalo, dr. med., Davor Vukelja, dr. med., Josip Zorko, dr. med., Tihomir 
Belina, dr. med. i Alena Furić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 

 
IGOR TRIPALO, dr. med., DAVOR VUKELJA, dr. med., JOSIP ZORKO, dr. med., 

TIHOMIR BELINA, dr. med. i ALENA FURIĆ, dr. med., izabiru se za suradnika/cu u 
suradničko zvanje naslovni/a asistent/ica, 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, na vrijeme od najviše 6 
(šest) godina.     

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
16. XIII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u 
znanstveno zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17.)   
 

a) nasl. doc. dr. sc. Ivana Mravičić, 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 nasl. 
doc. dr. sc. Ivane Mravičić, 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. Ivane 
Mravičić, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom 
području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
16. XIV. 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) prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

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

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor prof. dr. sc. Srđana 
Novaka, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u 
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
 
16. XV. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u 
znanstveno zvanje, po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Dr. sc. Sanda Pribić, dr. med., za znanstveno zvanje – viša znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke:    
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedloga Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. 
sc. Sande Pribić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 



medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Sande Pribić, dr. 
med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 
16. XVI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u 
znanstveno zvanje, po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Dr. sc. Dubravka Holik, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena   
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke:  
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedloga Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. 
sc. Dubravke Holik, dr. med., 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. Dubravke Holik, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
 
16. XVII. 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. Silvije Šegulja, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta  
dr. sc. Silvija Šegulje, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

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

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



b) dr. sc. Mladen Jašić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta  
dr. sc. Mladena Jašića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Mladena Jašića, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
16. XVIII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor 
u znanstveno zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) doc. dr. sc. Sergej Nadalin, dr. med., nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju  
i na radnom mjestu docent, na Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med., 
prof. dr. sc. Smiljana Ristić, dipl. biolog i prof. dr. sc. Floriana Bulić Jakuš, dr. med. 

 
b) nasl. doc. dr. sc. Miroslav Župčić, dr. med., nastavnik u znanstveno-nastavnom  

zvanju naslovni docent, na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, za izbor u 
znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med., 
prof. dr. sc. Elvira Mustać, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Dinko Tonković, dr. med. 

 
 

16. XIX. 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. Anita Barišić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom  
mjestu asistentica, na Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku, 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. Saša Ostojić, dr. med., 
doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. i prof. dr. sc. Floriana Bulić Jakuš, dr. med. 
 

b)  dr. sc. Inga Kavazović, mag. pharm. inv., zaposlenica na radnom mjestu  
poslijedoktorandica na projektu CerVirVac, u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, 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. Bojan Polić, dr. med., 
prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. i prof. dr. sc. Dora Višnjić, dr. med. 
 
16. XX. Donošenje prijedloga odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u 
znanstveno zvanje po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) Doc dr. sc. Nikola Ivaniš, dr. med., nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju  
docent, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-
Sinčić, dr. med., prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. i prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med. 
 
 
16. XXI. Donošenje odluke o izmjeni članova Stručnog povjerenstva u Odluci 
Fakultetskog vijeća o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva KLASA:003-06/20-
02/252, URBROJ: 2170-24-01-20-1/LJML od 14. srpnja 2020.   
 

a) U odluci Fakultetskog vijeća o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva KLASA:  
003-06/20-02/252, URBROJ: 2170-24-01-20-1/LJML od 14. srpnja 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. Dean Markić, 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 KLASA: 
003-06/20-02/252, URBROJ: 2170-24-01-20-1/LJML od 14. srpnja 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, imenuje se 
stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Zdravko Perko, dr. med., prof. dr. 
sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. i prof. dr. sc. Krešimir Rotim, dr. med. 

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

a) Jelena Ivandić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Jeleni Ivandić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu asistentica, za mentora prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med. 

 
b) Tin Nadarević, dr. med. – na Katedri za radiologiju  

 
Prijedlog odluke: 

 

Imenuje se Tinu Nadareviću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, za mentora prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 

 
 

c) Adriana Višković, dr. med. – na Katedri za radiologiju  
 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Adriani Višković, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, za mentora prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 

 
 

17.  D o k t o r s k i  s t u d i j i  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
 
17.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 



a) Marina Protuđer, dr. med.: „Utjecaj posttraumatskog stresnog poremećaja na pojavu 
seksualnih disfunkcija u veterana Domovinskog rata“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Marina Protuđer, 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: „Utjecaj posttraumatskog stresnog poremećaja na pojavu seksualnih 
disfunkcija u veterana Domovinskog rata“ pristupnice Marine Protuđer, dr. med. u 
sastavu:  

 
1. Doc. dr. sc Jasna Grković, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, dr. med. 
3. Nasl. doc. dr. sc. Goran Arbanas, 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) Lovro Tkalčić, dr. med.: „Uloga crijevne distenzije u dijagnostici Crohnove bolesti 

tankog crijeva pomoću magnetno-rezonantne enterokolonografije (MREC)“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Lovro Tkalčić, 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: „Uloga crijevne distenzije u dijagnostici Crohnove bolesti tankog crijeva 
pomoću magnetno-rezonantne enterokolonografije (MREC)“ pristupnika Lovre 
Tkalčića, dr. med. u sastavu:  

 
1. Doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med. 



2. Doc. dr. sc. Maja Prutki, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnika. 

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

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

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

u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Marina Marcelić, mag. pharm. inv., 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: „Fosfatidil-inozitol 3-fosfatne membranske domene u biogenezi 
citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona“ pristupnice Marine Marcelić, 
mag. pharm. inv. u sastavu:  

 
1. Prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja,  dipl. ing. med. biokem. 
3. Doc. dr. sc. Irena Slavuljica, 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”.  

 
 

17.II. Donošenje odluke o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog  
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Diana Maržić, dr. med.: „Izražaj ribonuklearnog proteina IMP3 u kancerogenezi 

skvamoznog epitela grkljana“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Izražaj 
ribonuklearnog proteina IMP3 u kancerogenezi skvamoznog epitela grkljana“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Diane Maržić, dr. med.: 

 
1. Prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel, 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) Ines Kristofić, dr. med.: „Uloga glikoproteina povezanog s tumorom-72 u raku 
endometrija“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

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

 
1. Izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Damir Babić, dr. med. 
3. Doc. dr. sc. Tamara Gulić, mag. 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) Blažen Marijić, dr. med.: „Nuklearni izražaj receptora epidermalnog faktora rasta u 
skvamoznim epitelnim lezijama grkljana” 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Nuklearni 
izražaj receptora epidermalnog faktora rasta u skvamoznim epitelnim lezijama 
grkljana” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Blažena Marijića, dr. med.: 

 
1. Doc. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac, 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.  

 
 

17.III. Donošenje odluke o obrani 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. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Bioaktivni fenolni 

spojevi u terapiji eksperimentalnoga ulceroznog kolitisa i raka debelog crijeva“ 
pristupnice Ive Vukelić, dipl. sanit. ing.   
 

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



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. 
4. Izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
 

b) 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. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Uloga supresora 
tumora p53 u regulaciji homeostaze proteina u stanicama heterozigotnima za gen 
za ribosomski protein L24“ pristupnice Deane Jurada, mag. sanit. ing.   
 

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

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

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
 

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

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Utjecaj prehrane 
na upalni, metabolički i imunosni status pretilih osoba“ pristupnice Gordane 
Kenđel Jovanović, dipl. ing. nutr.   
 

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



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. 
4. Doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med.  
5. Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić, dr. med. 

 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 

utvrdi datum javne obrane doktorskog rada te da o tome izvijesti nadležnu službu 
Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 

d) Doris Dodig, dr. med.: „Dijagnostička vrijednost virtualnih monoenergijskih 
rekonstrukcija u detekciji akutnog infarkta mozga na dvoenergijskoj kompjutoriziranoj 
tomografiji“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Dijagnostička 
vrijednost virtualnih monoenergijskih rekonstrukcija u detekciji akutnog infarkta 
mozga na dvoenergijskoj kompjutoriziranoj tomografiji“ pristupnice Doris Dodig, 
dr. med.   
 

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

1. Doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med. 
2. Doc. dr. sc. David Ozretić, dr. med. 
3. Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med.  
5. Doc. dr. sc. Slaven Jurković, prof. matematike i fizike 

 
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. 
 
 
17.IV. Donošenje odluke o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole: 
 

a) Predavanje izv. prof. dr. sc. Martine Drevenšek 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje izv. prof. dr. sc. Martine Drevenšek, Sveučilište u Ljubljani, Medicinski 
fakultet, Slovenija, pod naslovom „Orofacijalni rascjepi u istraživanjima i klinici“ 



verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se 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 priznati kao 
pozvano predavanje.  
 

b) Predavanje izv. prof. dr. sc. Yourija Anastassova 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje izv. prof. dr. sc. Yourija Anastassova, Medicinsko sveučilište u Plovdivu, 
Bugarska pod naslovom „Kraniofacijalne anomalije – registar anomalija u Bugarskoj i 
istraživanje ishoda primarne kirurgije“ verificira se kao pozvano predavanje Doktorske 
škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS 
bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se 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 priznati kao 
pozvano predavanje.  

 
c) Predavanje doc. dr. sc. Nede Stefanović 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje doc. dr. sc. Nede Stefanović, Sveučilište u Beogradu, Stomatološki 
fakultet, Srbija pod naslovom „Mitovi i činjenice u ortodonciji“ verificira se kao pozvano 
predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u 
vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 

II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se 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 priznati kao 
pozvano predavanje.  

 
d) Predavanje prof. dr. sc. Ivana Đikića 

 
I. Predavanje prof. dr. sc. Ivana Đikića, Institute for Biochemistry, Goethe University 

Frankfurt and Max Planck Institute for Biophysics, Frankfurt, Germany pod naslovom 
„Papain-like protease regulates SARS-CoV-2 viral spread and innate immunity“ 
verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  
 



II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se 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 priznati kao 
pozvano predavanje. 

 
 
18. 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) 
 
 

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

 
a) Jan Maroević, dr. med.  

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Janu Maroeviću, dr. med. 

polazniku Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se prof. dr. sc. Ines Mrakovčić - Šutić, dr. med. 
 

III. Imenuje se komentor doc. dr. sc. Miroslav Župčić, dr. med. 
 
 

18.II. Promjena voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Klinička radiologija 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Klinička radiologija na kolegiju 
„Radiologija urogenitalnog sustava“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Damira Miletića, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Goran 
Roić, dr. med. 
 

18.III. Raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomske specijalističke studije u  
akademskoj 2020./2021. godini - prilog (prijedlog natječaja) na SharePoint portalu  

 
a) Biomedicina razvojne dobi 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Raspisati će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Biomedicina 
razvojne dobi u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 

II. Utvrđuje se visina školarine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 



 za državljane Republike Hrvatske i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za 
tri semestra) 

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

 

III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu i na mrežnim stranicama Fakulteta 20. 
rujna 2020. godine. 

 
 

b) Psihijatrija 
 
Prijedlog odluke: 
 

I Raspisati će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija u 
tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 

II Utvrđuje se visina školarine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 
 

- za državljane Republike Hrvatske i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za dva 
semestra) 

- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna (za dva 
semestra). 

III Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu i na mrežnim stranicama Fakulteta 20. 
rujna 2020. godine. 

 
 

c) Klinička radiologija 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Raspisati će se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Klinička 
radiologija u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 

 

II. Utvrđuje se visina školarine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 
 

- za državljane Republike Hrvatske i državljane članica EU: 12.000,00 kuna (za dva 
semestra) 

- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna (za dva 
semestra). 

 

III. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu i na mrežnim stranicama Fakulteta 20. 
rujna 2020. godine. 

 
Dekan 

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


