
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/37 
URBROJ: 2170-24-01-21-1/TT 
Rijeka, 09. rujna 2021. 
 

Na temelju  članka 63. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i članka 20. stavka 1. podstavka 1. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci 
upućujem 
 

P O Z I V 
za  XX. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2020./2021. 

 
koja će se održati u elektroničkom obliku od 09. rujna 2021. godine do 14. rujna 2021. 
godine te putem internetske platforme MS TEAMS 14. rujna 2021. godine u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika XVIII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 08. 

srpnja do 13. srpnja 2021. godine te zapisnika XIX. elektroničke sjednice 
Fakultetskog vijeća održane od 26. srpnja do 28. srpnja 2021. godine – prilog na 
SharePoint Portalu (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 izmjeni naziva Katedre za otorinolaringologiju Medicinskog 

fakulteta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite  elektroničko glasovanje  prije 
održavanja sjednice vijeća) - prilog na SharePoint portalu 

 
 Predloženi naziv upućuje se radi usklađivanja imena Katedre sa drugim katedrama u 
Republici Hrvatskoj, a slijedeći europske i svjetske trendove kako bi naši studenti imali ista 
prava i priznavanja predmeta kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Ujedno bi se time uskladilo i 
ime Katedre sa imenom Klinike koja već takav naziv posjeduje.  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Mijenja se naziv Katedre za otorinolaringologiju tako da isti sada glasi „Katedra za 
otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata“. 
 

II. Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2021. godine. 



6. Donošenje odluke o prijedlogu mentora - nastavnika za studente 1. godine na 
Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina u 
akademskoj 2021./2022. godini (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) – prilog na SharePoint portalu 
 

7. Donošenje odluke o prijedlogu mentora - nastavnika za studente u akademskoj 
2021./2022. godini (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
a) na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo  

 
Prijedlog odluke: 
 
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 medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemijutel: 651 271  
elektronička pošta: dalibor.broznic@medri.uniri.hr   
  
III. GODINA   
mentor  - doc. dr. sc. Mateja Ožanič   
Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju 
tel: 651 990 
elektronička pošta: mateja.ozanic@medri.uniri.hr  
 
mentor - doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak  
Katedra za zdravstvenu ekologiju 
tel: 09 15397660  
elektronička pošta: dijanatl@medri.uniri.hr 

 
b) na Diplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo  

 
Prijedlog odluke: 
 



I. GODINA  
mentor - doc.dr.sc. Valerija Majetić Germak 
Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica 
tel. 212-865 
elektronička pošta: valerija.majetic@uniri.hr 
 
mentor – izv. prof. dr.sc. Ivana Gobin 
Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju 
tel. 651-265 
elektronička pošta: ivana.gobin@uniri.hr 
 
II. GODINA   
mentor - prof.dr.sc. Jasenka Mršić – Pelčić 
Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom 
tel: 651-137 
elektronička pošta: jasenka.mrsic.pelcic@medri.uniri.hr 
 
c) na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika  

 
Prijedlog odluke: 

 
I. GODINA   
mentor - Izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jureša 
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  
tel. 651-132 
elektronička pošta: gordanacj@uniri.hr  
  
mentor – Doc. dr. sc. Martina Mavrinac 
Katedra za medicinsku informatiku  
tel. 651-230 
elektronička pošta: martina.mavrinac@uniri.hr 
 
8. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta u akademskoj 2021./2022. godinu 

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

a) na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina 
 
Prijedlog odluke: 
 

Predmet Dosadašnji 
voditelj  

Novi voditelj  Studijska 
godina 

Status 
predmeta 

Histologija i 
embriologija   

Prof.dr.sc. Stipan 
Jonjić 

Prof.dr.sc. Bojan Polić  2. obvezni 

Oftalmologija  Prof.dr.sc. Damir 
Kovačević 

Doc.dr.sc. Tea Čaljkušić 
Mance 

5. obvezni 

 



b) na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na 
engleskom jeziku  

 
Prijedlog odluke: 
 

Predmet Dosadašnji 
voditelj  

Novi voditelj  Studijska 
godina 

Status 
predmeta 

Ophthalmology 
 

Prof.dr.sc. Damir 
Kovačević 

Doc.dr.sc. Tea Čaljkušić 
Mance 

5. obvezni   

  
 
9. Donošenje odluke o izmjeni odluke Fakultetskog vijeća od 09. veljače 2021. godine  

plaćanju školarine na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 
studiju Medicina na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Ovom Odlukom mijenja se Odluka Fakultetskog vijeća donesena na sjednici održanoj 
elektroničkim putem od 04. veljače do 09. veljače 2021. godine (KLASA: 003-06/21-02/93; 
URBROJ: 2170-24-01-21-1 od dana 9. veljače 2021. godine) na sljedeći način: 
 

„Studentima na lntegriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na 
engleskom jeziku koji će u akademskoj godini 2021./2022. upisati višu godinu studija (druga, 
treća, četvrta i peta godina studija) odobrava se plaćanje školarine dinamikom kako slijedi: 
 

 60% prilikom upisa 
 30% do 31. listopada tekuće godine 
 10% do 15. prosinca tekuće godine. 

Za generaciju prvi put upisanu u akademskoj godini 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020. za 
koje školarina iznosi 9.000,00 eura (devet tisuća eura), dinamika uplate školarine je sljedeća: 
prvi dio (5.400,00 EUR) student je dužan platiti prilikom upisa, drugi dio (2.700,00 EUR) do 30. 
listopada 2021. godine i treći dio (900,00 EUR) do 15. prosinca 2021. godine. 
 
Za generaciju prvi put upisanu u akademskoj godini 2020./2021. za koje školarina iznosi 
10.000,00 eura (deset tisuća eura), dinamika uplate školarine je sljedeća: prvi dio (6.000,00 
EUR) student je dužan platiti prilikom upisa, drugi dio (3.000,00 EUR) do 30. listopada 2021. 
godine i treći dio (1.000,00 EUR) do 15. prosinca 2021. godine.“ 

 

II. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 003-06/21-02/93; 
URBROJ: 2170-24-01-21-1  od 9. veljače 2021. godine kojom je odobreno plaćanje 
školarine u najviše 3 (tri) jednake rate. 

 

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 



10. Donošenje odluke o usvajanju anketnog obrasca „Studentsko vrednovanje kolegija“ 
uz pripadajući postupovnik – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Usvaja se anketni obrazac „Studentsko vrednovanje kolegija“ uz pripadajući 

postupovnik 
 

II. Odluka se primjenjuje s početkom akademske godine 2021./2022. 
 

11. Donošenje odluke o usvajanju postupovnika za studentsko vrednovanje nastavnika 
sveučilišnim anketnim obrascem – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se postupovnik za studentsko vrednovanje nastavnika sveučilišnim anketnim 
obrascem 
 

II. Odluka se primjenjuje s početkom akademske godine 2021./2022. 
 

12. Donošenje odluke o usvajanju postupovnika za provedbu vrednovanja programa i 
nastave na poslijediplomskim (specijalističkim) studijima - prilog na SharePoint 
portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja 
sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se postupovnik za provedbu vrednovanja programa i nastave na 
poslijediplomskim (specijalističkim) studijima 
 

II. Odluka se primjenjuje s početkom akademske godine 2021./2022. 
 
13. Donošenje Pravilnika o postupku prijave i provedbe projekata na Medicinskom 

fakultetu u Rijeci – prilog na SharePoint portalu (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., KLASA: 003-05/20-02/14, URBROJ: 2170-24-01-20-1 od 6. 
listopada 2020.) Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj  donosi 

 
Pravilnik o postupku prijave i provedbe projekata na Medicinskom fakultetu u Rijeci 

  
DIO PRVI 

Osnovne odredbe – područje primjene, sudionici postupka  
 



Članak 1. 
(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak prijave i provedbe projekata na Medicinskom 

fakultetu u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakultet) te utvrđuju pravila i način međusobne 
suradnje svih njegovih sudionika.  

(2) U slučaju kolizije/suprotnosti odredbi ovog Pravilnika s pravilima nekog od natječaja ili 
programa za financiranje projekata, prednost imaju pravila projektnog natječaja.  

(3) Projekti koji se provode na Fakultetu mogu biti znanstveni, obrazovni, stručni ili 
infrastrukturni te mogu biti (su)financirani iz međunarodnih, europskih i/ili nacionalnih izvora. 

 
Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški 
i ženski rod.  

Članak 3. 
U ovom Pravilniku ključni pojmovi imaju sljedeće značenje: 
 

a) Sveučilište - Sveučilište u Rijeci  
b) Fakultet - Medicinski fakultet u Rijeci. 
c) Projekt – niz aktivnosti s utvrđenim ciljevima, namijenjenih ostvarenju određenih 

rezultata unutar ograničenog vremenskog okvira. 
d) Program – određuje ciljeve i opseg pomoći u obliku bespovratnih sredstava za ciljeve 

i aktivnosti koje promiče davatelj bespovratnih sredstava. Ciljevi programa ostvaruju se 
putem projekata. 

e) e) Radna skupina za procjenu rizičnosti projekata (u daljnjem tekstu: Radna 
skupina) – Radna skupina koju imenuje dekan, a koja procjenjuje rizičnost projektnih 
prijedloga i definira projekte koji su od posebnog interesa za Fakultet.“.  

f) Edukator – Djelatnik Fakulteta koji sudjeluje u nastavnom procesu. 
g) Voditelj projekta – odgovorna osoba za projekt, odnosno osoba čiji je projekt 

prihvaćen za financiranje, predstavnik nastavnog, istraživačkog ili administrativnog 
osoblja, a u znanstvenim i obrazovnim projektima glavni istraživač/edukator na razini 
Fakulteta, u infrastrukturnim projektima dekan ili druga osoba koju ovlasti dekan. 

h) Voditelj projektnog prijedloga – osoba koja kao voditelj tima prijavljuje projektni 
prijedlog. 

i) Stručni savjetnik za projekte (u daljnjem tekstu: Stručni savjetnik) – djelatnik Službe 
za znanost, projekte i doktorske studije, zaposlenik društvenog ili humanističkog 
usmjerenja koji pruža administrativnu potporu voditeljima projekata i projektnih 
prijedloga, prati projektne natječaje, koordinira proces prijave projekata te vodi 
projektnu arhivu. 

j) Služba za znanost, projekte i doktorske studije – Stručno-administrativna služba 
Fakulteta (u daljnjem tekstu: Služba). 

k) Konzultant – Vanjski suradnik angažiran temeljem posebnog ugovora i koji pomaže 
projektnom timu u pripremi projektnog prijedloga i provedbi projekta. 

l) Koordinator – institucija koja je nositelj projekta u slučajevima kad je Fakultet partner. 
m) Projektni administrator – Osoba koja je iz sredstava projekta plaćena radi obavljanja 

poslova administrativnog upravljanja projektom i izvještavanja.  
n) Projektant – Fizička ili pravna osoba koja je autor tehničkog dijela infrastrukturnog 

projekta. 
Članak 4. 

U postupku prijave i provedbe projekata sudjeluju sljedeće osobe i tijela: 
1. Odgovorne osobe Fakulteta  



2. Voditelj projekta / projektnog prijedloga s projektnim timom te konzultantima i 
projektantima, ako su isti angažirani, 

3. Radna skupina za procjenu rizičnosti projekata 
4. Služba za znanost, projekte i doktorske studije  (u daljnjem tekstu: Služba), 
5. Predstavnici stručnih službi, 
6. Služba za projekte Centra za proteomiku, ukoliko se projektna prijava administrira u 

Centru za proteomiku. 
Članak 5. 

Sva dokumentacija vezana uz prijavu i provedbu projekata koja zahtijeva potpis odgovorne 
osobe Fakulteta i/ili stvara financijske, infrastrukturne ili kadrovske obveze za Fakultet daje se 
na uvid Službi, te se putem Službe prosljeđuje na potpis odgovornoj osobi Fakulteta.  
 

DIO DRUGI 
1. Postupak prijave i odgovornost pojedinih sudionika za provedbu projekta 

 
Članak 6. 

(1) Voditelji projektnih prijedloga dužni su za rad na prijavi projekta tražiti suglasnost odgovorne 
osobe Fakulteta ispunjavanjem obrasca „Obavijest o prijavi projekta“ koji je dostupan na 
SharePoint portalu. 

(2) U obrazac se obvezno unosi KLASA i URBROJ (prethodno dobiven od pisarnice) te svi bitni 
podaci o projektnoj ideji i natječaju koji su u tom trenutku poznati, a posebno: 

a. Ime voditelja projekta, 
b. Ime administratora projekta, odnosno naznaku da će se administrator 

naknadno zaposliti iz projektnog proračuna,  
c. Projektni partneri, 
d. Podaci o instituciji koordinatoru (kad je Fakultet partner), 
e. Naznaka natječaja na koji se projekt prijavljuje, odnosno izvora financiranja, 
f. Ukupna vrijednost projekta, 
g. Sažetak projektne ideje, 
h. Podaci o trajanju projekta (okvirno), 
i. Podatak o sufinanciranju projekta sredstvima Fakulteta (ako je primjenjivo), 
j. Podaci o proračunu projekta, tj. o tome kolika su sredstva za osoblje i opremu, 

te indirektne troškove (ako je primjenjivo), 
k. Podaci o planiranoj dinamici provedbe projekta 
l. Podaci o tome koliko i na koji način će projekt infrastrukturno i kadrovski 

opteretiti Fakultet  i 
m. Popis obrazaca i dokumenata potrebnih za prijavu projekta. 

(3) Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za prijavu projekta potrebno je priložiti (koristeći opciju za 
prilaganje datoteka na SharePoint portalu) sve obrasce i druge projektne dokumente koji 
zahtijevaju potpis odgovorne osobe Fakulteta, a ako je svrsishodno i sažetak samog 
natječaja i / ili upute za prijavitelje. Priloženi prijavni obrasci moraju sadržavati sve potrebne 
podatke osim općih administrativnih podataka o Fakultetu koji su u nadležnosti stručnih 
službi.  

(4) Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za prijavu projekata potrebno je na isti način kao u stavku 3. 
priložiti i izjavu koja čini Prilog I. ovom Pravilniku, a kojom voditelj projektnog prijedloga i 
pročelnik katedre / zavoda / centra zajedničkim potpisom potvrđuju da su upoznati sa 
odredbama Kolektivnog ugovora u znanosti i visokom obrazovanju koje su relevantne za 
provedbu projekta, posebno prilikom određivanja rasporeda radnog vremena na projektu, 
te sa relevantnim internim aktima Fakulteta i projektnim propozicijama. 



(5) Primjena ovog članka predviđena je i u slučaju da Fakultet nije koordinator projekta. 
(6) Svi obrasci kao i informacije potrebne za prijavu projekta moraju biti u finaliziranoj verziji 

dostavljene djelatniku Službe najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka za prijavu radi 
potpisa odgovorne osobe. 

Članak 7. 
Po zaprimljenoj prijavi projekta iz članka 6. određuje se sljedeći postupak: 

1. Djelatnik Službe obavještava odgovornu osobu Fakulteta, 
2. Odgovorna osoba Fakulteta na SharePoint portalu očituje se o zahtjevu za prijavu 

projekta u vidu davanja ili uskrate suglasnosti, 
Odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka može tražiti dodatne informacije o 
projektu i natječaju. 

Članak 8. 
(1) Suglasnost se u situacijama kad je Fakultet nositelj projekta može dati jedino projektnim 

prijedlozima čija prijava je uz navođenje osnovnih podataka  (natječaj, voditelj, okvirni 
proračun, administrator, ukupna vrijednost, rok, popis dokumentacije, sufinanciranje) 
najavljena u prvoj polovini natječajnog roka.  

(2) U slučaju kad Fakultet ulazi u projektnu prijavu kao partner ili podugovaratelj, voditelj 
projektnog prijedloga je dužan ispuniti obrazac iz članka 6. ovog Pravilnika čim dobije 
ponudu za partnerstvo, a najkasnije u zadnjoj četvrtini natječajnog roka, te u narednom 
razdoblju, a najkasnije 7 (sedam) dana prije roka za prijavu od institucije koordinatora dobiti 
sve podatke potrebne za ispunjavanje SharePoint obrasca i podnošenje potrebnih 
dokumenata na potpis odgovornoj osobi Fakulteta. 

(3) Rokovi iz stavaka 1. i 2 ovog članka se ne primjenjuju za projekte u vrijednosti do 
100.000,00 kn za koje se ne traži sufinanciranje niti predfinanciranje Fakulteta. Za takve 
projekte je dovoljno da osnovni podaci zajedno s dokumentacijom koju potpisuje dekan 
budu dostupni na SharePoint portalu dva dana prije roka za prijavu. 

(4) U slučaju produljenja natječajnog roka, rokovi iz ovog Pravilnika se na odgovarajući način 
primjenjuju u odnosu na novi natječajni rok. 

 
Članak 9. 

(1) Sva komunikacija u svezi prijave projekta ima se odvijati putem Službe na način da se: 
1. Poruke upućene pretincem elektroničke pošte državnim institucijama i/ili 

institucijama koje financiraju projekt imaju na znanje dostaviti i Službi. 
2. Djelatnik Službe urudžbira i ispisuje ispunjeni SharePoint obrazac koji sadrži 

suglasnost odgovorne osobe Fakulteta te ga pohranjuje u arhivu. 
3. Po ovjeri dokumentacije djelatnik Službe u suradnji s ostalim službama Fakulteta 

prikuplja sve podatke potrebne za prijavu projekta, osim u slučaju projekata koji se 
administriraju u Centru za proteomiku, kod kojih podatke potrebne za prijavu 
projekta prikuplja Služba za projekte Centra za proteomiku. 

4. Prikupljene podatke djelatnik Službe, odnosno Služba za projekte Centra za 
proteomiku u slučaju projekata koji se administriraju u Centru za proteomiku, 
dostavlja voditelju projektnog prijedloga.  

(2) Propisani postupak se na odgovarajući način primjenjuje i na postupak dostave dodatnih 
pojašnjenja i dodatne dokumentacije provedbenim tijelima u fazi evaluacije projektnog 
prijedloga te u provedbi projekta, na način da se dokumenti koji zahtijevaju potpis 
odgovorne osobe predaju na potpis putem djelatnika Službe, a ostalu korespondenciju 
vezanu uz provedbu projekta je djelatniku Službe potrebno prosljeđivati u slučajevima kad 
se od Službe traži podrška u provedbi konkretnog projekta.  

 



Članak 10. 
(1)  Svi projektni obrasci i drugi dopisi i dokumenti koji zahtijevaju potpis odgovorne osobe 

izrađuju se u dovoljnom broju primjeraka za potrebe Fakulteta (najmanje u dva primjerka)  
te po potpisivanju i urudžbiranju pohranjuju kod djelatnika Službe i voditelja projektnog 
prijedloga. 

(2)  Pored pohrane dokumentacije u fizičkom obliku iz stavka 1. ovog članka vodi se i 
elektronička  u PDF formatu koja se pohranjuje  na računalu djelatnika Službe te na radnom 
prostoru za projekte na SharePoint portalu.  

(3) U svrhu omogućavanja pretraživanja baze projekata ključni podaci pohranjuju se na 
SharePoint portalu. 
 

Sudionici u postupku prijave i provedbe projekta 
 

Sveučilište 
Članak 11. 

(1) U situacijama kada Fakultet provodi ili sudjeluje u provedbi projekta čiji je nositelj 
Sveučilište, projekt mora biti prijavljen uz poštivanje općih akata obje ustanove, te uz 
pravovremeno obavješćivanje dekana i rektora, kao i stručnih službi  obje ustanove.  

(2) Obavijest o namjeri prijave projekata iz stavka 1. ovog članka, mora biti istodobno ispunjena 
na fakultetskom i na sveučilišnom SharePoint portalu, uz uvjet prethodne suglasnosti 
dekana i rektora. 

(3) Kada Fakultet i Sveučilište zajedno provode projekte koji imaju infrastrukturni ili strateški 
značaj za Fakultet, Sveučilište, Grad Rijeku, Primorsko-goransku županiju ili Republiku 
Hrvatsku, preporuča se da bude uspostavljeno tijelo za koordinaciju koje će činiti imenovani 
predstavnici obje ustanove.  

 
Radna skupina 

Članak 12. 
(1) Radna skupina se osniva odlukom dekana, a čine ju dekan, prodekan za poslovne odnose, 

prodekan za znanstveno-istraživačku djelatnost, rukovoditelj službe za računovodstvo, 
financije i nabavu, te predstavnik službe za znanost, projekte i doktorske studije. 

(2) Radna skupina se sastaje po potrebi i sudjeluje u fazi prijave onih projekata koji su definirani 
kao rizični. 

(3) Rizičnima se u smislu ovog Pravilnika smatraju: 
 Projekti financirani izravno od Europske komisije ili kroz strukturne i investicijske fondove 

EU, 
 Projekti koji zahtijevaju sufinanciranje ili predfinanciranje Fakulteta, 
 Projekti koji uključuju infrastrukturne zahvate na objektima u vlasništvu Fakulteta, 
 Projekti u vrijednosti većoj od 1.500.000,00 kn. 
(4) Radna skupina ili njeni pojedini članovi djelatniku Službe i voditeljima projekata/projektnih 

prijedloga na zahtjev daju mišljenja i sugestije o različitim spornim pitanjima vezanim uz 
prijavu ili provedbu projekata. 

(5) Radna skupina može na svoju inicijativu ili na zahtjev voditelja projektnog prijedloga davati 
prijedloge i mišljenja vezane za sadržaj projektnog prijedloga. 

(6) Radna skupina u primjeni odredbe stavka 4. ovog članka neće ni na koji način ulaziti u 
autonomiju znanstvenog istraživanja, već će se baviti procjenom i smanjivanjem rizika za 
Fakultet i savjetovanjem voditelja projektnog prijedloga na njegov zahtjev.  



(7) U situacijama kad je na natječaju dopuštena samo jedna projektna prijava po prijavitelju, 
dekan na preporuku Radne skupine odlučuje o tome koja od predloženih prijava ima 
prednost. 

(8) Projekti od posebne važnosti za Fakultet su oni koji po ocjeni Radne skupine zadovoljavaju 
barem jedan od sljedećih kriterija: 

 Imaju stratešku važnost za Fakultet, Sveučilište u Rijeci i / ili Grad Rijeku, 
 Imaju posebnu važnost za unapređenje infrastrukture i / ili nastavnog procesa na Fakultetu, 
 Projekti znanstvene izvrsnosti, 
 Razvojni projekti. 
(9) Radna skupina većinom glasova donosi preporuku o tome koji projekti i  projektni prijedlozi 

su od posebne strateške važnosti za Fakultet. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući 
je glas dekana. 

(10) Projekti koji su po navedenim kriterijima od posebne važnosti za Fakultet će imati 
pojačanu podršku Fakulteta pri rješavanju problema u prijavi i provedbi.“ 

 
Voditelj projekta 

Članak 13. 
(1) Voditelj projekta/projektnog prijedloga odgovoran je za oblikovanje i sadržaj prijave i 

provedbe kao i ukupan ishod projekta, a posebno za: 
1. Financijski i materijalni aspekt provedbe projekta u skladu s odredbama ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta, uključujući radni i financijski 
plan projekta, pri čemu će Fakultet osigurati voditelju projekta potrebne uvjete za 
uspješno izvršenje planiranih aktivnosti projekta, uključujući infrastrukturne i 
administrativne uvjete, u skladu sa suglasnosti za prijavu izdanom temeljem 
podataka navedenih u Obavijesti o prijavi projekta, 

2. Dostavu projektne dokumentacije djelatniku Službe u fizičkom i elektroničkom 
obliku, te za ispunjavanje SharePoint obrasca za prijavu projekata, 

3. Komunikaciju s institucijom koordinatora u ime Fakulteta u situacijama kad Fakultet 
sudjeluje u projektu  kao partner, 

4. Pravodobnu dostavu dokumentacije koja je projektnom administratoru potrebna za 
sastavljanje izvješća (projektni outputi), 

5. Sastavljanje stručnog dijela izvještajne dokumentacije u slučajevima kad projektni 
administrator ne posjeduje stručna znanja iz područja sadržaja projekta, 

6. Čuvanje najmanje jednog primjerka ukupne projektne dokumentacije i 
7. Donošenje ključnih strateških odluka vezanih uz projekt na temelju informacija 

dobivenih od stručnih službi i projektnog administratora. 
(2) Voditelji projekata mogu uz pisanu suglasnost odgovorne osobe Fakulteta na obrazloženi 

zahtjev dobiti pomoć djelatnika Službe u dijelu poslova određenim člankom 18. ovog 
Pravilnika.  

Članak 14. 
(1) Voditelji projekata su dužni sve relevantne dokumente i informacije vezane uz  projektni 

prijedlog djelatniku Službe dostaviti u elektroničkom obliku (mailom i/ili preko SharePoint 
obrasca).  

(2) Djelatnik Službe postupa isključivo na temelju dostavljenih informacija i dokumentacije na 
način propisan ovim Pravilnikom.  

(3) Za sve štetne posljedice koje su rezultat kršenja odredbi ovog Pravilnika od strane 
voditelja projekata i njihovih timova odgovora voditelj projektnog tima sukladno Pravilniku 
o radu Fakulteta.  

Djelatnik Službe 



Članak 15. 
(1) Djelatnik Službe odgovoran je za formalno-administrativni i pravni dio projektne 

dokumentacije. 
(2) U situacijama kada djelatnik Službe uz pisanu suglasnost odgovorne osobe Fakulteta 

pruža podršku voditelju projekta u izvještavanju o projektnim aktivnostima i provedbi 
projekta, voditelj projekta je dužan s djelatnikom Službe održati  najmanje dva radna 
sastanka u razdoblju od najkasnije mjesec dana prije izvještajnog roka. 

(3) U situacijama iz  stavka 2. ovog članka te svim situacijama kada djelatnik Službe sudjeluje 
u rješavanju problema u provedbi projekta, djelatniku Službe mora u elektroničkom obliku 
biti dostavljena sva dokumentacija koja je bitna za rješavanje problema (posebno, ali ne 
isključivo izvještajni obrasci, te eventualna prepiska s državnim tijelima, europskim 
agencijama i drugim organizacijama koje sudjeluju u procesu provedbe projekta).  

(4) Prije prvog sastanka voditelj projektnog tima u obvezi je dostaviti u elektroničkom obliku 
djelatniku Službe potrebne materijale: izvještajne obrasce i dokaze o provedenim 
projektnim aktivnostima. 

(5) Djelatnik Službe ne odgovara za  sadržaj projektnih dokumenata koji zahtijeva različito 
zvanje od onog potrebnog za djelatnika Službe, a posebice ako se isti odnosi na: uže 
stručno područje projekta, infrastrukturne radove  ili obrazovni proces. 

(6) Donošenje strateških odluka vezanih uz projekt/projektni prijedlog je primarna odgovornost 
voditelja projektnog prijedloga/projekta te ovisno o situaciji, konzultanta ili projektanta. 
Djelatnik Službe u području izvan svoje primarne stručnosti može imati samo savjetodavnu 
ulogu.  

Konzultanti 
Članak 16. 

Ukoliko je Fakultet za prijavu i/ili  provedbu pojedinog projekta sklopio ugovor o suradnji s 
vanjskim suradnikom (konzultantom), djelatnik Službe je dužan održati najmanje jedan radni 
sastanak s konzultantima, rukovoditeljem službe za računovodstvo, financije i nabavu te 
voditeljem projekta u svrhu dostave potpunih informacija konzultantima s jedne strane, a s 
druge kako bi predstavnici stručnih službi bili upoznati sa svojim obvezama i ulogom, sve u 
svrhu uspješnog vođenja projekta.                           
    
2.Dostava dokumentacije i administriranje 

 
Članak 17. 

(1) Po prihvaćanju projekta voditelj projekta u obvezi je bez odgode izvijestiti djelatnika Službe 
te u najkraćem mogućem roku dostaviti sljedeću dokumentaciju:  

a. Odluku o financiranju ili drugi analogni dokument (ako isti postoji u okviru 
konkretnog natječaja), 

b. Sporazum o partnerstvu ili konzorcijski ugovor (ako postoji i ako nije već 
potpisan u fazi prijave projekta), 

c. Ugovor o financiranju projekta.  
d. Konačni prijavni obrazac projekta 

(2) Djelatnik Službe na temelju navedenih dokumenata unosi projekt u online bazu projekata 
na SharePoint portalu, a dokumente čuva u fizičkoj i elektroničkoj arhivi, te ih po potrebi 
dostavlja dekanu i prodekanima i/ili stručnim službama. 

(3) Svi ugovori vezani uz provedbu projekata se Djelatniku službe dostavljaju u fizičkom i 
elektroničkom obliku.  
 
 



Članak 18. 
(1) Svi projekti u vrijednosti od 200.000,00 kn ili više kod kojih je natječajnim uvjetima 

dopušteno sudjelovanje/ zapošljavanje projektnog administratora, moraju imati predviđena 
sredstva za zapošljavanje  administratora.  

(2) Iznimno, voditelj projekta može na sebe preuzeti ulogu administratora ako smatra da je to 
svrsishodno i ako posjeduje potrebna znanja i vještine.   

(3) Od iznosa indirektnih troškova na svakom projektu na kojem su indirektni troškovi 
predviđeni 50% pripada Fakultetu, a 50% pripada ustrojstvenoj jedinici na kojoj se projekt 
provodi.  

Članak 19. 
Vidljivost projekata na internetskoj stranici Fakulteta 

(1) Podaci o projektima se u svrhu osiguranja vidljivosti objavljuju na internetskoj stranici 
Fakulteta i to na način da je predviđena posebna rubrika za EU projekte, posebna za 
međunarodne i posebna za projekte financirane iz nacionalnih izvora. 

(2) Za objavljeni sadržaj o svakom projektu je odgovoran voditelj projekta sa svojim timom, a 
za tehnički posao objavljivanja podataka je nadležna Služba za informatičku djelatnost 
Fakulteta. 

DIO TREĆI 
Završne odredbe 

 
Članak 20. 

Na ostala pitanja u svezi s postupkom prijave i provedbe projekta koja nisu uređena ovim 
Pravilnikom odgovarajuće se primjenjuju drugi interni akti Fakulteta i Sveučilišta u Rijeci, 
propozicije projektnih natječaja te propisi Republike Hrvatske i nadležnih tijela EU.  
 

Članak 21. 
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku prijave i 
provedbe projekata na Medicinskom fakultetu u Rijeci od 10. ožujka 2020. (KLASA:003-05/20-
02/06 URBROJ:2170-24-01-20-1) sa svim izmjenama i dopunama.  

 
Članak 22.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
 
14. 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) 
 
14. I. Donošenje odluke o izboru predstojnika/ice:     
        

a) Zavoda za medicinsku biologiju i genetiku, 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Prof. dr. sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr. med., izabire se za predstojnika Zavoda za 
medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 
 
 Odluka se primjenjuje od 10. listopada 2021.         
 



b) Zavoda za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju - prilog na SharePoint 
portalu  

 
Prijedlog odluke: 
 
 Prof. dr. sc. ROBERT DOMITROVIĆ, dipl. ing. med. biochem., izabire se za 
predstojnika Zavoda za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 
 
 Odluka se primjenjuje od 10. listopada 2021.    
 

c) Zavoda za molekularnu medicinu i biotehnologiju, 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Prof. dr. sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr. med., izabire se za predstojnika Zavoda za 
molekularnu medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri 
(4) godine. 
 
 Odluka se primjenjuje od 10. listopada 2021.         
 

d) Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju - prilog na SharePoint portalu  
 

Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. DORA FUČKAR ČUPIĆ, dr. med., izabire se za predstojnicu Zavoda 
za opću patologiju i patološku anatomiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od 
četiri (4) godine. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2021.    
 
14. II. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):     
        

a) Katedre za onkologiju i radioterapiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. INGRID BELAC-LOVASIĆ, dr. med., izabire se za šeficu 
(pročelnicu) Katedre za onkologiju i radioterapiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
vrijeme od četiri (4) godine. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2021.          
 
14. III. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
        

a) Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu, 
 
Prijedlog odluke: 
 



 Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za anesteziologiju, 
reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu. 
 

b) Katedre za medicinsku fiziku i biofiziku, 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za medicinsku fiziku i 
biofiziku. 
 

c) Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za maksilofacijalnu 
kirurgiju. 
 
14. IV. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora voditelja/ice:     
        

a) Centra za biomodeliranje i inovacije u medicini, 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Pokreće se postupak izbora voditelja/ice Centra za biomodeliranje i inovacije u 
medicini. 
 

b) Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina, 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Pokreće se postupak izbora voditelja/ice Centra za unaprjeđenje nastavničkih 
kompetencija i komunikacijskih vještina. 
 

c) Centra za integriranu i palijativnu skrb. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Pokreće se postupak izbora voditelja/ice Centra za integriranu i palijativnu skrb. 
 
14. V. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2021. i 24. ožujka  
2021. godine i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 21. svibnja 2021. i 09. srpnja 
2021. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto  
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
redoviti profesor u trajnom zvanju, 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 
neodređeno vrijeme  s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Luka Zaputović, dr. med., prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med. i prof. dr. sc. 
Branimir Anić, dr. med. 
 
 b) 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 interna medicina, na Katedri 
za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme  s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Toni Valković, dr. med., prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. i akademik Željko Reiner, dr. 
med. 
 
 c) 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, na neodređeno vrijeme  

s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr. med. i prof. dr. sc. Aida Salihagić 
Kadić, dr. med. 
 
 d) 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, na neodređeno vrijeme  

s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas, dr. med. i prof. dr. sc. Aida Salihagić 
Kadić, dr. med. 
 
 e) 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 citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za  



histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s punim 
radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Danka Grčević, 
dr. med. 
 

f) 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 anatomija, na Zavodu za anatomiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Romana Jerković, dr. med., prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. i prof. dr. sc. Robert 
Selthofer, dr. med. 
 
 g) 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 psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme   

s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Gordana Rubeša, dr. med., prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, 
dr. med. 
 
 h) 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 nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr. med., prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i prof. dr. sc. Ivan 
Mihaljević, dr. med. 
 
 i) 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 socijalna medicina, na Katedri za socijalnu 
medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za 
javno zdravstvo PGŽ, na neodređeno vrijeme  s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 



Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Tomislav Rukavina, dr. med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Aleksandar 
Džakula, dr. med. 
 
 j) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, 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 neodređeno vrijeme  s punim 
radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. i prof. dr. sc. Danka Grčević, dr. 
med. 
 
 k) 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 nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr. med. 
i prof. dr. sc. Ivan Mihaljević, dr. med. 
 
 l) 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 otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Tamara Braut, dr. med., izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med. i prof. dr. sc. 
Davor Vagić, dr. med. 
 
 m) 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 infektologija, na Katedri za zarazne bolesti 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 



 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Ivica Pavić, dr. med., prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Goran Tešović, 
dr. med. 
 
 n) 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 pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Jelena Roganović, dr. med., prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. i prof. dr. sc. Veselin 
Škrabić, dr. med. 
 
 o) 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 medicinsku 
informatiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. biochem., izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. 
ing. i prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med. 
 
 p) 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, na neodređeno vrijeme  

s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Dražen Kovač, dr. med., prof. dr. sc. Ksenija Jurinović, dr. med. i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, 
dr. med. 
 
 r) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne  
medicinske znanosti, znanstvena grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Zavodu 
za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s 
punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Saša Ostojić, dr. med., prof. dr. sc. Smiljana Ristić, dipl. biolog i izv. prof. dr. sc. Jasenka 
Wagner Kostadinović, dr. med. 
 

s) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje 
strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo, u Centru za modeliranje i inovacije u 
medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s nepunim radnim vremenom 
– 20 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Damir Godec, izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović i izv. prof. dr. sc. Zdenka Keran 
 
 t) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i 
epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno 
zdravstvo PGŽ-a, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Tomislav Rukavina, dr. med., prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i prof. dr. sc. Mirjana 
Kujundžić Tiljak, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med., prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i doc. dr. sc. Lovorka 
Bilajac, dipl. sanit. ing.  
 
 u) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, 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 neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Igor 
Jurak. 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel, dr. med. i prof. dr. sc. Astrid 
Krmpotić, dr. med. 
 

B) Temeljem dobivene suglasnosti  Ministarstva znanosti i obrazovanja od 14. srpnja  
2021. godine, za izbor znanstvenika-povratnika 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 temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za 
histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i prof. dr. sc. Danka Grčević, 
dr. med.  
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med., prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Felix 
Martinus Wensveen, dipl. biolog. 
 

C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2021. i 21. lipnja  
2021. godine i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 08. i 09. srpnja 2021. godine, 
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 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 – 30 sati tjedno.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Larisa Prpić Massari, dr. med., prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i prof. dr. sc. Ines 
Brajac, dr. med.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu 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 za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac Ivanković, dr. med. i 
doc. dr. sc. Neva Girotto, dr. med.  
 

D) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za 
izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  



Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Romana Jerković, dr. med., prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. i prof. dr. sc. Snježana Bajek, 
dr. med. 
 

E) 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) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, 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. Branko Šestan, dr. med., prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i doc. dr. sc. Tomislav Prpić, 
dr. med. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno   
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Marin Tota, mag. pharm., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Lara 
Batičić, dipl. sanit. ing. 
 

c) šest suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu 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: izv. prof. 
dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Alen Protić, 
dr. med. 
 

d) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 



Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Goran Hauser, dr. med., doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Sanja 
Klobučar Majanović, dr. med. 
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija, na Zavodu 
za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm. i doc. 
dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm. 
 

f) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana 
medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
  
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Dijana Detel, dr. med., izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. i izv. prof. dr. sc. Lara 
Batičić, dipl. sanit. ing. 
 
14. VI. Donošenje odluke o poništenju podtočke b) odluke Fakultetskog vijeća o 
raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava KLASA:003-06/21-02/327, 
URBROJ:2170-24-01-21-01/LJML, od 13. srpnja 2021. godine koja glasi: 
 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske 
znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za molekularnu medicinu i 
biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme  s punim radnim 
vremenom. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Volarević, 
dr. med., prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. i prof. dr. sc. Drago Batinić, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Siniša Volarević, dr. med., prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. i doc. dr. sc. Slađana 
Bursać, dipl. sanit. ing. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Poništava se podtočka b) Odluke Fakultetskog vijeća KLASA:003-06/20-02/327, 
URBROJ:2170-24-01-21-1/LJML od 09. lipnja 2020. godine, o raspisivanju natječaja i 



imenovanju stručnih povjerenstava, za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom 
zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija 
čovjeka, na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
na neodređeno vrijeme  s punim radnim vremenom, budući je dr. sc. Ines Oršolić, uz 
suglasnost predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu i biotehnologiju prof. dr. sc. Siniše 
Volarevića, dopisom od 08. srpnja 2021. godine, zamolila da se obustavi natječajni postupak 
za njen izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent zbog namjere odlaska sa Fakulteta. 
 
14. VII. 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 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, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(pristupnik: nasl. izv. prof. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. ZDRAVKO JOTANOVIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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, s nepunim radnim vremenom 
– 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina 
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2021. 
 
14. VIII. 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 
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: prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Prof. dr. sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ-SINČIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita profesorica, 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.   
 



 Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2021.         
 

b) 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 interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 30 sati tjedno. 
(zaposlenik: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Prof. dr. sc. SRĐAN NOVAK, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje i 
na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, 
na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.        
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni 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. 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. HRVOJE JAKOVAC, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni 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, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.   
 
 d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne  
medicinske znanosti, znanstvena grana antomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić-Vranić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. TAMARA ŠOIĆ-VRANIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   



 Odluka se primjenjuje od 18. listopada 2021.         
 
 e) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana infektologija, na Katedri za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. ĐURĐICA CEKINOVIĆ GRBEŠA, 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 infektologija, na 
Katedri za zarazne bolesti 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 dan nakon dana donošenja.    
 
 f) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
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, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 
10 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Ita Hadžisejdić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. ITA HADŽISEJDIĆ, 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 patologija, na Zavodu za 
opću patologiju i patološku anatomiju 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 dan nakon dana donošenja.   
 
 g) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne  medicinske 
znanosti, znanstvena grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Zavodu za 
medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. JADRANKA VRANEKOVIĆ, prof., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana genetika, 
genomika i proteomika čovjeka, na Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 



 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.         
 

h) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Lidija Orlić, dr. med.)  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. LIDIJA ORLIĆ, 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 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.   
 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.         
 
14. IX. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto, temeljem čl. 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
  

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana sudska medicina, na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
(pristupnica: Ivana Milošević, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 IVANA MILOŠEVIĆ, 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 sudska medicina, na Zavodu 
za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, 
na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 
 Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2021.  
 

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 temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
(pristupnica: Ljerka Delač, dr. med.) 
 
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 temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom 
radnom vremenu, do 30. rujna 2026. godine, do kada je obvezna steći akademski stupanj 
doktorice znanosti. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2021.  
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
(pristupnica: Ana Glavan Ćosić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 ANA GLAVAN ĆOSIĆ, 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 anatomija, na Zavodu za 
anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na vrijeme od najviše 
šest (6) godina.  
 
 Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2021.  
 

d) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnice: Ema Dejhalla, dr. med. i Ana Lesac Brizić, dr. med.) - prilog na SharePoint 
Portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 ANA LESAC BRIZIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistentica, 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, u nepunom radnom vremenu 
– 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 
 Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2021.  
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnica: Tamara Fable, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 TAMARA FABLE, dr. med., izabire se za suradnicu u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistentica, 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, u nepunom radnom vremenu 
– 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 
 Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2021.  
 
14. X. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
 a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, 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. 
(pristupnik: Leo Gulan, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 LEO GULAN, dr. med., izabire se za suradnika u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, 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, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
    
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
14. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) nasl. doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., za znanstveno zvanje – viši   
znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta nasl. 
doc. dr. sc. Gorana Arbanasa, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni 
suradnik, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
 II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor nasl. doc. dr. sc. Gorana 
Arbanasa, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
14. XII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 



a) izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni 
savjetnik, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
 II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor izv. prof. dr. sc. Gorana 
Hausera, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

b) nasl. izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med., za znanstveno zvanje –  
znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta nasl. 
izv. prof. dr. sc. Daria Rahelića, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni 
savjetnik, 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. izv. prof. dr. sc. Daria 
Rahelića, dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

c) doc. dr. sc. Suzana Janković, 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 prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Suzane Janković, 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 doc. dr. sc. Suzane Janković, 



dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

d) dr. sc. Diana Maržić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena suradnica,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Diane Maržić, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
 II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Diane Maržić, dr. 
med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

e) dr. sc. Dolores Janko Labinac, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Dolores Janko Labinac, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Dolores Janko 
Labinac, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
14. XIII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor 
u znanstveno zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) Nasl. doc. dr. sc. Aleksandar Racz, dr. med., za znanstveno zvanje – viši  
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 nasl. 
doc. dr. sc. Aleksandra Racza, dr. med., za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje – viši 
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 prijevremeni izbor nasl. doc. dr. sc. 
Aleksandra Racza, dr. med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
14. XIV. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva o ispunjavanju 
kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti, radi nastavka rada nakon 65 godina života, 
po zahtjevu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, sukladno 
Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (N.N. br.139/13)   
 

a) prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
o ispunjavanju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti, radi nastavka rada nakon 65 
godina života.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju kriterija 
znanstvene i nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Vjekoslava Krželja, dr. med., radi nastavka 
rada nakon 65 godina života, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, 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 o ispunjavanju kriterija znanstvene i 
nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Vjekoslava Krželja, dr. med., radi nastavka rada nakon 65 
godina života, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 
 
14. XV. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
   

a) prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med., nastavnica u znanstveno-
nastavnom  

zvanju i na radnom mjestu redovita profesorica, na Katedri za dermatovenerologiju, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med., prof. 
dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. i akademkinja Mirna Šitum, dr. med. 
 
14. XVI. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 



a) Tiana Grubešić, dr. med. – na Katedri za radiologiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Tiani Grubešić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu asistentica, za mentora prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 
 

b) Lucija Ružman, dr. med. – na Katedri za pedijatriju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Luciji Ružman, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. 
 
15. 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) 
 
15.I. Donošenje odluke o dopuni popisa okvirnih tema istraživanja za akademsku   
        2021./2022. godinu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se dopuna popisa okvirnih tema istraživanja mentora i komentora za upis na 
Doktorsku školu iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u akademskoj 
2021./2022. godini. 
 

II. Odobrenje iz točke I. ove odluke odnosi se na okvirnu temu istraživanja studijskog 
programa Biomedicina pod naslovom „Kronična bol u bolesnika s kroničnom ranom“ 
mentorice doc. dr. sc. Tanje Batinac, dr. med. i komentorice izv. prof. dr. sc. Vlatke 
Sotošek, dr. med. koja je evaluirana i pozitivno ocijenjena u natječajnom postupku u 
akademskoj 2019./2020. godini.  

 
15.II. Donošenje odluke o promjeni voditelja na izbornom kolegiju Doktorske škole 
 
a) Kolegij „Molekularne osnove tumora važne za kliničku praksu“, voditelj prof. dr. sc. 

Elvira Mustać 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju „Molekularne osnove tumora važne za kliničku praksu “ mijenja se voditelj, te 
se umjesto dosadašnje voditeljice prof. dr. sc. Elvire Mustać, dr. med. imenuje nova 
voditeljica doc. dr. sc. Emina Babarović, dr. med. 

 
15.III. Donošenje odluke o promjeni suradnika na izbornom kolegiju Doktorske škole  
 
a) Kolegij „Patogeneza bakterijskih infekcija“, voditelj prof. dr. sc. Maja Abram 
 



Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Biomedicina koji se izvodi u 
okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na izbornom 
kolegiju “Patogeneza bakterijskih infekcija“, voditeljice prof. dr. sc. Maje Abram, dr. 
med. nasl. izv. prof. dr. sc. Jasenka Škrlin, dr. med. prestaje biti suradnica na kolegiju. 

 
15.IV. Donošenje odluke o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole  
 
a) Predavanje izv. prof. dr. sc. Biljana Džipunova, „Recent orthodontic scientific 

research in North Macedonia“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje izv. prof. dr. sc. Biljane Džipunove „Recent orthodontic scientific research 
in North Macedonia“ 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. Biljana Džipunova, „Contemporary aspects in adult 

orthodontics“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Predavanje izv. prof. dr. sc. Biljane Džipunove „Contemporary aspects in adult 
orthodontics“ 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 prof. dr. sc. Mediha Selimović Dragaš, „Strategije, planiranje i nadzor 

očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Mediha Selimović Dragaš održat će predavanje pod nazivom „Strategije, 
planiranje i nadzor očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja“ koje se verificira 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. Mediha Selimović Dragaš, „Kontrola i unapređenje kvalitete 

rada u dentalnoj medicini“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Mediha Selimović Dragaš održat će predavanje pod nazivom „Kontrola i 
unapređenje kvalitete rada u dentalnoj medicini“ koje se verificira 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.  

 
e) Predavanje prof. dr. sc. Anders Sjostedt, „Characterization of the immune response 

to tularemia as a prerequisite for an efficacious vaccine” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Anders Sjostedt održat će predavanje pod nazivom „Characterization of 
the immune response to tularemia as a prerequisite for an efficacious vaccine” koje se 
verificira 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.  

 
f) Predavanje prof. dr. sc. Thomas Henry „Cell-intrinsic immune defenses against 

Francisella” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Thomas Henry održat će predavanje pod nazivom „Cell-intrinsic immune 
defenses against Francisella” koje se verificira 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.  

 
g) Predavanje prof. dr. sc. Jiri Stulik, “Francisella tularensis induces deacetylation of 

host mitochondrial proteins” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Jiri Stulik održat će predavanje pod nazivom “Francisella tularensis 
induces deacetylation of host mitochondrial proteins” koje se verificira 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.  

 
h) Predavanje prof. dr. sc. Yousef Abu Kwaik, „Pathogenic evolution of Legionella 

through training within amoeba” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Yousef Abu Kwaik održat će predavanje pod nazivom „Pathogenic 
evolution of Legionella through training within amoeba” koje se verificira 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.  

 
i) Predavanje prof. dr. sc. Max Maurin, "Tularemia as a waterborne disease" 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Max Maurin održat će predavanje pod nazivom "Tularemia as a 
waterborne disease" koje se verificira 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.  

 
15.V. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Nika Hlača, dr. med.: „Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom, perforinom i 

perforinom-2 u patogenezi vitiliga i halo-nevusa” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Nika Hlača, 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 doktorske disertacije pod 
naslovom: „Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom, perforinom i 
perforinom-2 u patogenezi vitiliga i halo-nevusa” pristupnice Nike Hlača, dr. med. u 
sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Romana Čeović, dr. med.  
3. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, 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 
PDS4 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) Mr. sc. Bojan Glažar, dr. med.: „Doprinos religijskih redova razvitku medicinske prakse 

u Hrvatskom primorju i Kvarneru, s osobitim osvrtom na trsatske franjevce“  
 

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/21-02/356, 
UBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 13. srpnja 2021. godine mijenja se točka II. tako da 
sada glasi: 
 
„II.   Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 

naslovom: „Doprinos religijskih redova razvitku medicinske prakse u Hrvatskom 



primorju i Kvarneru, s osobitim osvrtom na trsatske franjevce” pristupnika mr. sc. 
Bojana Glažara, dr. med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Igor Eterović, prof. filozofije i povijesti 
2. prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med.“ 

 
c) Eliša Papić, dr. med.: „Utjecaj genetskih čimbenika i mikrobiote na progresiju i ishod 

liječenja Parkinsonove bolesti” 
 

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/21-02/357, 
UBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 13. srpnja 2021. godine mijenja se točka II. tako da 
sada glasi: 
 
„II.   Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 

naslovom: „Utjecaj genetskih čimbenika i mikrobiote na progresiju i ishod liječenja 
Parkinsonove bolesti” pristupnika Eliše Papića, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Nataša Klepac, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Jelena Marinić, dipl. ing. preh. teh.“ 

 
15.VI. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Tatjana Munko, mag. med. techn.: „Procjena rizičnih faktora za kašnjenje u 

prepoznavanju, dijagnosticiranju i liječenju tuberkuloze pluća u Republici Hrvatskoj” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Tatjana Munko, mag. med. techn., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Procjena rizičnih faktora za kašnjenje u prepoznavanju, 
dijagnosticiranju i liječenju tuberkuloze pluća u Republici Hrvatskoj” pristupnice 
Tatjane Munko, mag. med. techn. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Morana Tomljenović, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Sanja Popović Grle, dr. med.  
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 
PDS4 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”.  

 
15.VII. Ocjena teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Arijan Zubović, dr. med.: „Povezanost ekspresije PD-L1, PD-L2 i aktivacije inflamasoma 

NLRP3 u planocelularnom karcinomu usne šupljine i orofarinksa” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Arijan Zubović, dr. med., student Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka 
stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Povezanost ekspresije PD-L1, PD-L2 i aktivacije inflamasoma NLRP3 
u planocelularnom karcinomu usne šupljine i orofarinksa” pristupnika Arijana 
Zubovića, dr. med. u sastavu:  

1. doc. dr. sc. Andrea Dekanić, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Dinko Leović, dr. med.  
3. izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, 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 
PDS4 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”.  

 
 
 



15.VIII. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Iva Uravić Bursać, dr. med.: „Uloga čimbenika privlačenja monocita-1 u patogenezi 

psorijatičnog artritisa i utjecaja na kardiovaskularni rizik” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga čimbenika privlačenja 
monocita-1 u patogenezi psorijatičnog artritisa i utjecaja na kardiovaskularni rizik” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ive 
Uravić Bursać, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., a za komentora izv. 
prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med. 
 

III. Do predaje disertacije u postupak ocjene, imenovana je u obvezi objaviti ili priložiti 
dokaz o prihvaćanju rada za tisak u časopisima citiranim u CC-u, iz tematike 
predmetne disertacije. Broj radova određen je programom doktorskog studija. 
Radovi objavljeni u supplement-ima časopisa Collegium Antropologicum neće se 
prihvaćati temeljem odluke Fakultetskog vijeća, Klasa: 003-06/11-02/601 od 20. 
rujna 2011. godine. 

 
b) Miljenka Igrec, mag. med. techn.: „Uloga inhibitora apoptoze makrofaga/CD5L u razvoju 

pretilosti i pridruženih metaboličkih komplikacija” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga inhibitora apoptoze 
makrofaga/CD5L u razvoju pretilosti i pridruženih metaboličkih komplikacija” 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Miljenke Igrec, mag. med. techn.  
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med., a za 
komentora izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. 

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 

publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije 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 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije 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. 

 
c) Kristina Skroče, mag. znanosti o sportu: „Minimalna učinkovita doza aerobne 

tjelovježbe, vremenski tijek njezine prilagodbe u različitih dobnih skupina, razvrstanih 
prema zdravstvenom stanju, razini tjelesne spremnosti i njihovoj adaptaciji prema tjelesnoj 
aktivnosti“ 



Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Minimalna učinkovita doza 
aerobne tjelovježbe, vremenski tijek njezine prilagodbe u različitih dobnih skupina, 
razvrstanih prema zdravstvenom stanju, razini tjelesne spremnosti i njihovoj 
adaptaciji prema tjelesnoj aktivnosti” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Kristine Skroče, mag. znanosti o sportu.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med. 
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 
publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije 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 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije 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. 

 
d) Martina Pavletić, dr. med.: „Dizajn, validacija i primjena brzih molekularnih dijagnostičkih 

testova u hitnoj medicini” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Dizajn, validacija i primjena 
brzih molekularnih dijagnostičkih testova u hitnoj medicini” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Martine Pavletić, 
dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh., a za 
komentora prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 

III. Do predaje disertacije u postupak ocjene, imenovana je u obvezi objaviti ili priložiti 
dokaz o prihvaćanju rada za tisak u časopisima citiranim u CC-u, iz tematike 
predmetne disertacije. Broj radova određen je programom doktorskog studija. 
Radovi objavljeni u supplement-ima časopisa Collegium Antropologicum neće se 
prihvaćati temeljem odluke Fakultetskog vijeća, Klasa: 003-06/11-02/601 od 20. 
rujna 2011. godine. 

 
15.IX. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Ljerka Armano, mag. med. techn., mag. biol.: “Uvjerenja i stavovi o komplementarnoj, 

alternativnoj i integrativnoj medicini onkoloških pacijenata i zdravstvenih radnika u 
djelatnosti onkologije” 

 
Prijedlog odluke: 
 



I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uvjerenja i stavovi o 
komplementarnoj, alternativnoj i integrativnoj medicini onkoloških pacijenata i 
zdravstvenih radnika u djelatnosti onkologije” studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo, Ljerke Armano, mag. med. 
techn., mag. biol. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med., a za komentora doc. 
dr. sc. Aleksandar Racz, dr. med. 
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi 
publicirati najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske 
disertacije 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 
doktorske disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme 
doktorske disertacije u časopisima citiranim u bazi Web of Science Core Collection 
(WoS Core Collection) s čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti 
prvoautorski. 

 
b) Marin Bajek, dr. med.: “Prevalencija i molekularna epidemiologija non-polio enterovirusa 

u Hrvatskoj” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Prevalencija i molekularna 
epidemiologija non-polio enterovirusa u Hrvatskoj” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo, Marina Bajeka, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., a za komentora doc. 
dr. sc. Irena Tabain, dr. med. 
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 
najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorske disertacije 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 doktorske 
disertacije ili alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorske 
disertacije 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. 

 
15.X. Donošenje odluke o imenovanju komentora studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Mr. sc. Ivona Butorac Ahel, dr. med.: „Utjecaj poremećene razine glukoze nedonoščadi 

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

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/19-02/89, 
URBROJ: 2170-24-01-19-1/MJ od 12. ožujka 2019. godine i izmjeni odluke KLASA: 



003-06/20-02/31, URBROJ: 2170-24-01-20-1/MJ od 21. siječnja 2020. godine 
dopunjuje se točka II. tako da sada glasi: 
 

„II.   Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med., a za komentora 
doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med.“ 

 
b) Mirjana Stanić Benić, dr. med.: „Utjecaj bioloških lijekova na kvalitetu života u odraslih 

s Crohnovom bolešću: sustavni pregled i meta-analiza” 
 

Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/21-02/136, 
URBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 9. ožujka 2021. godine mijenjaju se točke II. i III. 
tako da sada glase: 
 

„II.   Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr. med., a za 
komentora dr. sc. Vanja Giljača, dr. med. 

 
III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, a u skladu s odlukom 

Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/12-02/95, URBROJ: 2170-24-01-12-1 od 28. 
veljače 2012. godine, pristupnica je u obvezi publicirati jedan prvoautorski rad iz 
teme doktorske disertacije u Cochrane Database of Systematic Reviews ili 
alternativno u časopisu s čimbenikom odjeka >6. Ne priznaje se dopuna 
objavljenog Cochrane sustavnog preglednog članka i tzv. „prazni sustavni pregledi“ 
(eng. empty systematic review).“  

 
15.XI. Donošenje odluke o izmjeni odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i 
imenovanju mentora studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina 

 
a) Tin Nadarević, dr. med.: „Dijagnostička točnost različitih metoda u dijagnostici 

hepatocelularnog karcinoma“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/21-02/30, 
URBROJ: 2170-24-01-21-1/MJ od 19. siječnja 2021. godine mijenjaju se točka III. tako 
da sada glasi: 
 

III. Do predaje doktorske disertacije u postupak ocjene, a u skladu s odlukom 
Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/12-02/95, URBROJ: 2170-24-01-12-1 od 28. 
veljače 2012. godine, pristupnik je u obvezi publicirati jedan prvoautorski rad iz 
teme doktorske disertacije u Cochrane Database of Systematic Reviews ili 
alternativno u časopisu s čimbenikom odjeka >6. Ne priznaje se dopuna 
objavljenog Cochrane sustavnog preglednog članka i tzv. „prazni sustavni pregledi“ 
(eng. empty systematic review).“  

 
 



15.XII. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol.: „Utjecaj ponavljajuće blage traumatske ozljede 

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

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Utjecaj 
ponavljajuće blage traumatske ozljede mozga na regulaciju TAR DNK-vezujućeg 
proteina 43, neuropatologiju i funkcionalne ishode u miša“ pristupnice Jelene Rajič 
Bumber, dipl. ing. biol. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
2. nasl. izv. prof. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, dipl. ing. biol. 
3. doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. 
 

III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 
utvrdi datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu 
službu Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 
IV. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije oglašava se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 
 
b) Ivona Močenić, dr. med.: „Povezanost prenatalnog ekspozoma elementima u tragovima 

(bakar, cink, selen) i prehrane trudnica namirnicama morskoga podrijetla s veličinom 
maloga mozga novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 mjeseci“ 

 
Prijedlog odluke: 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Povezanost 
prenatalnog ekspozoma elementima u tragovima (bakar, cink, selen) i prehrane 
trudnica namirnicama morskoga podrijetla s veličinom maloga mozga 
novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 mjeseci“ pristupnice 
Ivone Močenić, dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
 

1. doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing. 
 

III. Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke se ovlašćuje da, u dogovoru s pristupnicom, 
utvrdi datum javne obrane doktorske disertacije te da o tome izvijesti nadležnu 
službu Fakulteta, najkasnije osam dana prije zakazanog dana za obranu. 

 



IV. Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije oglašava se na mrežnim stranicama 
Fakulteta. 

 
15.XIII. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorskog rada 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) Darko Kraguljac, dr. med.: „Validacija pendulum testa u procjeni tonusa mišića u osoba s 
cerebralnom paralizom“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaćaju se izvješća članova Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme 
doktorske disertacije „Validacija pendulum testa u procjeni tonusa mišića u osoba 
s cerebralnom paralizom“ pristupnika Darka Kraguljca, dr. med. 
 

II. Temeljem negativnog izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije odbija se 
predložena tema pod naslovom iz točke I. ove odluke te se pristupniku odobrava 
prijava nove teme doktorske disertacije, sukladno članku 34. stavak 1. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci. 

 
16. 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) 
 

16.I. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
a) Ana Pičuljan, dr. med. 

 
Prijedlog odluke: 
 
I.  Odobrava se promjena mentora Ani Pičuljan, dr. med. polaznici Poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II.  Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. 
 
16.II. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo 
 

a) Damir Ćerimagić, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 
I.  Odobrava se promjena mentora Damiru Ćerimagiću, dr. med. polazniku 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo. 
 

II.  Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. 
 
16.III. Donošenje odluke o imenovanju komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Elena Hristodulova Vidak, dr. med. dent. 



Prijedlog odluke: 
 

I. Odobrava se imenovanje komentora Eleni Hristodulova Vidak, dr. med. dent. 
polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 
II. Za komentora imenuje se doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psih.–prof. 

 
16.IV. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Anesteziologija, reanimatologija 
intenzivna medicina na kolegiju „Liječenje boli“ imenuje se voditelj doc. dr. sc. 
Vlasta Orlić-Karbić, dr. med. 
 

II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Anesteziologija, reanimatologija i 
intenzivna medicina na kolegiju “Monitoring u anesteziji i intenzivnoj 
medicini“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Josipa 
Žunića, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Jadranka Pavičić-Šarić, dr. med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Anesteziologija, reanimatologija i 

intenzivna medicina na kolegiju „Anestezija u kardijalnoj kirurgiji“ mijenja se voditelj, 
te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Ina Husedžinovića, dr. med. 
imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med. 

 
16.V. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Hitna medicina 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Hitna medicina na kolegiju „Hitna 
stanja u otorinolaringologiji“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja 
prof. dr. sc. Marka Velepiča, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Mirko Ivkić, 
dr. med. 
 

II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Hitna medicina na kolegiju 
“Monitoring u anesteziji i intenzivnoj medicini – izborni predmet“ mijenja se voditelj, 
te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Josipa Žunića, dr. med. imenuje 
novi voditelj doc. dr. sc. Jadranka Pavičić-Šarić, dr. med. 

 
III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Hitna medicina na kolegiju „Hitna 

stanja u ginekologiji i opstetriciji“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg 
voditelja prof. dr. sc. Hermana Hallera, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. 
Neda Smiljan Severinski, dr. med. 

 
IV. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Hitna medicina na kolegiju 

„Specifična hitna stanja“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja 



prof. dr. sc. Josipa Žunića, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Jadranka 
Pavičić-Šarić, dr. med. 

 
V. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Hitna medicina na kolegiju „Hitna 

stanja u kirurgiji“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. 
sc. Tedia Cicvarića, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. 

 
16.VI. Donošenje odluke o izmjeni naziva programa cjeloživotnog učenja u sklopu 
poslijediplomskog specijalističkog studija Sportska i  rehabilitacijska medicina 

Prijedlog odluke: 
 

I. U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/19-
02/97,UBROJ: 2170-24-01-19-1/KL od 12. ožujka 2019. godine mijenja se točka I. 
tako da sada glasi: 

  
„Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog učenja Prevencija, dijagnostika, liječenje i 
rehabilitacija te slikovne metode sportskih ozljeda u okviru akreditiranog studijskog 
programa pod nazivom poslijediplomski specijalistički studij Sportska i rehabilitacijska 
medicina. .“ 

  
II.       Ostale točke iz navedene Odluke ostaju neizmijenjene. 

16.VII. Donošenje odluke o izmjeni naziva programa cjeloživotnog učenja u sklopu 
poslijediplomskog specijalističkog studija Sportska i  rehabilitacijska medicina  

Prijedlog odluke: 

I.      U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/19-
02/96, UBROJ: 2170-24-01-19-1/KL od 12. ožujka 2019. godine mijenja se točka 
I. tako da sada glasi:  

„Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog učenja Multidisciplinarni pristup u sportskoj 
medicini u okviru akreditiranog studijskog programa pod nazivom poslijediplomski 
specijalistički studij Sportska i rehabilitacijska medicina. .“ 

 
II. Ostale točke iz navedene Odluke ostaju neizmijenjene. 

16.VIII. Donošenje odluke o izmjeni naziva programa cjeloživotnog učenja u sklopu 
poslijediplomskog specijalističkog studija Sportska i  rehabilitacijska medicina  

Prijedlog odluke: 

I. U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 003-06/19-
02/98, UBROJ: 2170-24-01-19-1/KL od 12. ožujka 2019. godine mijenja se točka I. 
tako da sada glasi: 
  

„Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog učenja Napredna anatomska, fiziološka i 
patofiziološka saznanja u sportskoj medicini i sportskoj kardiologiji u okviru akreditiranog 



studijskog programa pod nazivom poslijediplomski specijalistički studij Sportska i 
rehabilitacijska medicina. .“ 

 
II. Ostale točke iz navedene Odluke ostaju neizmijenjene. 

 
 
17. R a z n o 
 
 
 

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


