
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/02 
URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT 
Rijeka, 19. siječanj 2020. 
 

Z A P I S N I K 
 
VII. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane u elektroničkom obliku od 15. siječnja do 19. siječnja 2021. godine te putem 
internetske platforme MS Teams 19. siječnja 2021. godine od 14,00 do 15,10 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  122 člana Vijeća od ukupno 151 člana. 
Prisutno na sjednici:    112 člana Vijeća od ukupno 151 člana. 

 
D n e v n i  r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika V. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 02. 

prosinca do 08. prosinca 2020. godine te zapisnika VI. elektroničke sjednice održane 
od 21. prosinca do 23. prosinca 2020.  
 

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. Suglasnost dekanu za donošenje izmjene i dopune Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog 
fakulteta u Rijeci  

 
6. Donošenje odluke o promjeni člana Povjerenstava za dobrobit životinja Medicinskog 

fakulteta u Rijeci  
 
7. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
7.I. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):  - prilog na SharePoint portalu 
  

a) Katedre za internu medicinu, 
 

b) Katedra za rehabilitacijsku i sportsku medicnu. 
 
7. II. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 30. rujna 2020. godine i  
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 05. studenog 2020. godine, za izbor 
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 



a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor 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, s nepunim 
radnim vremenom – 15 sati tjedno. 
 

b) 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 medicinska biokemija, na Zavodu za 
medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom. 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i 
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 
 

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

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 

C) Temeljem čl. 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 
opstetriciju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme 
u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
 
7. III. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog 
povjerenstva temeljem članka 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju: 
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, 
znanstvena grana fizikalna kemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku 
kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 24 sata tjedno. 
(zaposlenik: prof. dr. sc. Srećko Valić, prof.) 
 
 



b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, 
znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof.) 
 

c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na  Katedri za 
otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med.) 
 

d) 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. 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh.) 
 

e) 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 socijalna medicina, na Katedri za socijalnu 
medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za 
javno dravstvo PGŽ-a, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno. 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med.) 
 
 
7. IV. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za 
oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju) 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiolgoiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 
20 sati tjedno. 
(pristupnica: dr. sc. Bojana Mohar Vitezić, mag. mikrobiol., znanstvena suradnica) 
 
 
 
 



7. V. 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 – 
15 sati tjedno. 
(zaposlenik: prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.) 
 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Pula, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(nastavnica: nasl. doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.) 
 

c) 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. Koviljka Matušan Ilijaš, dr. med.) 

 
7. VI. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: nasl. dr. sc. Jelena Vukelić, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
 
7. VII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto, temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
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 određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu.  
(pristupnice: Tea Tomljanović, mag. sanit. ing., Paola Čargonja, dr. med. i Tea Mladenić, mag.  
                     biotech. in med.) 
 
 
 



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

a) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnici: Filip Tudor, dr. med., Marica Lidia Mačkić, dr. med., Matej Marišić, dr. med. i Ilinko       
                   Vrebac, dr. med.) 
 

b) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnici: Matej Marišić, dr. med. i Ilinko Vrebac, dr. med.) 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnica: Katarina Dujmović-Hasanbegović, 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. 
(pristupnici: Lea Skorup Ćutić, dr. med., Ana Antonić, dr. med., Ervin Avdović, dr. med. i Petra  
                   Bulić, dr. med.) 
 
7. IX. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) dr. sc. Ines Oršolić, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Valentina Marečić, mag. sanit. ing., za znanstveno zvanje – znanstvena  
suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 

c) dr. sc. Domagoj Kustić, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni suradnik,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
 
7. X. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
(N.N. br.28/17)   



a) dr. sc. Marinko Artuković, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
 
7. XI. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja (N.N. br.28/17)   
 

a) dr. sc. Marin Golčić, dr. med., zaposlenik Kliničkog bolničkog centra Rijeka,  
Klinike za radioterapiju i onkologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

b) dr. sc. Anja Harej Hrkać, mag. bioteh. in med., suradnica u suradničkom zvanju  
i na radnom mjestu poslijedoktorandica na projektu HRZZ, na Zavodu za farmakologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 

c) izv. prof. dr. sc. Mladenka Malenica, dipl. ing. preh. teh., nastavnica u  
znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Zavodu za 
fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 

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

 
a) Eduard Eškinja, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  

 
b) Roberta Žauhar Bačić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  

 
c) Natalija Vuletić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  

 
d) Damir Ćerimagić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 
e) Maja Zaninović, dr. med. – na Katedri za pedijatriju  

 
f) Lucija Ružman, dr. med. – na Katedri za pedijatriju  

 
g) Senada Šerifi, dr. med. – na Katedri za pedijatriju  

 
h) Mr. sc. Sanja Flajšman-Raspor, dr. med. – na Katedri za pedijatriju  

 
i) Đuro Despot, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  

 
j) Matej Turković, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  

 
k) Kristina Belak, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  

 
l) Sanela Marušić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  



m) Valentina Viljavec, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

n) Magdalena Pezić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

o) Marija Delić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

p) Snežana Vitošević, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

q) Alenka Višnić, dr. med. – na Katedri za ginekologiju i opstetriciju  
 

 
8. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
8. I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Maša Knežević, mag. pharm. inv.: „Francisella - molekularni mehanizmi prilagodbe na 

stanice ameba” 
 

b) Ina Kelava, mag. sanit. ing.: „Uloga Atg5 u patogenezi eksperimentalne tularemije” 
 

 
8. II. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanju mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Ana Zulijani, dr. med. dent.: „Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim 

epitelnim lezijama sluznice usne šupljine” 
 

b) Marija Antičić, dr. med.: „Učinak šećerne bolesti tipa 2 i pušenja na promjene u 
morfologiji i broju endotelnih stanica rožnice” 

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

hepatocelularnog karcinoma” 
 
 
8. III. Donošenje odluke o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) 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“ 
 

b) Martina Žigante, dr. med. dent.: „Alergijska senzitizacija na nikal i titanij u ortodontskoj 
terapiji: prevalencija i karakteristike“ 

 
 
 
 



8. IV. Donošenje odluke o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo  

 
a) Andrija Lesar, dipl. sanit. ing.: „Mehanizam djelovanja amfipatskog kationskog porfirina 

TMPyP3-C17H35 na legionele“ 
 
8. V. Donošenje odluke o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Blažen Marijić, dr. med.: „Nuklearni izražaj receptora epidermalnog faktora rasta u 

skvamoznim epitelnim lezijama grkljana“ 
 
 

9. Donošenje odluke o preraspodjeli upisnih kvota za poslijediplomske sveučilišne 
(doktorske) studije (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) – prilog na SharePoint portalu 

 
 
10. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko  

glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 
10. I. Donošenje odluke o promjeni mentora i imenovanju komentora na Doktorskom 
studiju Biomedicina 
 

a) Maja Kinkela Devčić, dr. med. dent. 
 

 
10. II. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Edo Bazdulj, dr. med. 
 
 
10. III. Donošenje odluke o imenovanjue komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

a) Tamara Fable, dr. med. 
 

 
10. IV. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Kardiologija 
 
 
10. V. Donošenje odluke o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Endokrinologija i dijabetologija 
 
 
11. R a z n o 
 

 
 



Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik V. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 02. 
prosinca do 08. prosinca 2020. godine te zapisnik VI. elektroničke sjednice održane od 21. 
prosinca do 23. prosinca 2020. usvojen sa sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  
 

Dekan je otvorio sjednicu Fakultetskog vijeća sa viješću o pristiglom cjepivu u Centar 
za proteomiku gdje će se pohranjivati oko 1.000 doza cjepiva svaki ponedjeljak. Djelatnici 
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo imaju ovlasti za ulazak u Centar za proteomiku i jedini 
imaju ključeve spremišta za cjepivo te vode evidenciju ulaska i izlaska cjepiva. 

Dekan se zahvalio dr. sc. Nataši Dragaš Zubalj, dr. med. na velikom doprinosu u radu 
sa našim studentima i praćenju Covid pozitivnih studenata te studenata koji su u izolaciji. 
Najveću brigu je preuzela za strane studente koji su bili zainteresirani za cijepljenje te odradila 
svu potrebnu papirologiju i komunikaciju sa matičnim zemljama stranih studenata. 

Studenti Medicinskog fakulteta obratili su se Dekanu sa molbom da ih se uvrsti na 
prioritetnu listu te da im se na taj način omogući cijepljenje prije ostale populacije što je Dekan 
podržao te će se sutra, 20. siječnja 2020. godine, na Dekanskoj konferenciji uz suglasnost sa 
ostalim Dekanima, uputiti zahtjev prema središnjim državnim tijelima za uvrštavanje studenata 
na prioritetnu listu. 

 
Dekan je izvijestio Fakultetsko vijeće o stanju dva hladnjaka u Biobanci koji se nalaze 

na Kampusu, naime radi havarije prije dvije godine, jedan hladnjak je bio u kvaru, a u drugome 
se pohranio dio medicinskih uzoraka. S obzirom da je na toj lokaciji bilo predviđeno 
skladištenje cjepiva odlučilo se servisirati i drugi hladnjak uz trošak od 25.000,00 kuna plus 
PDV te su sada oba hladnjaka u funkciji. 

Riješen je problem grijanja zgrade sudske medicine koji je nastao još prilikom rušenja 
zgrade stare kotlovnice. Napravljena je nova kotlovnica na plin, međutim postojale su neke 
tehničke nedosljednosti koje su se otklonjene te sada grijanje radi. 

Temeljem zahtjeva našeg Odjela za zaštitu na radu i zaštitu od požara i Gabrijele 
Begić, mag. med. lab. diag. sa Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju organizirati će se 
sekundarno skladište infektivnog otpada u podrumu glavne zgrade. Infektivni otpad sa svih 
Katedri otpremati će se u hladnu komoru na +4°C koja će se izgraditi sa troškom od cca 
45.000,00 kuna plus PDV. 

 
 Dekan je izvijestio Fakultetsko vijeće o obavijesti koja je proslijeđena prema Zavodima 

i Katedrama o mini proračunu. Mini proračun biti će izveden temeljem nastavnog opterećenja 
odnosno izvedene nastave. Dekan je zamolio da se ažurno vode nastavne obaveze zbog 
dopusnica za rad izvan ustanove temeljem odrađene satnice na Fakultetu. 

U narednom periodu donijeti će se pravilnik o evidenciji rada naslovnih nastavnika. 
 

U tijeku su razgovori sa Upravom KBC-a odnosno Povjerenstvom za nastavu pri KBC-
u Rijeka radi reforme sustava kliničke nastave koja će se odraziti na rad nastavnika koji rade 
u nastavnim bazama KBC-a.  

Zbog promjene softvera došlo je do problema sa E-atlasom patoloških preparata na 
Zavodu za opću patologiji i patološku anatomiju. E-atlas se ne može više koristiti te se kreće 
u pregovore sa informatičkom tvrtkom koja bi sve fotografije iz e-atlasa prebacila u novi softver. 
Predviđeni troškovi su oko 45.000,00 kuna plus PDV. 

Na prijedlog KBC Rijeka sjedinjene su fakultetska knjižnica i knjižnica KBC-a. 



 Dekan je obavijestio Fakultetsko vijeće o novostima vezanim za nabavu i administraciju 
na Fakultetu:  

• Produljio se ugovor za mobilnu tarifu s A1 
• U tijeku je „snimanje“ situacije po katedrama za provođenje centraliziranog ispisa 

putem multifunkcijskih uređaja te će se s vremenom mali printeri po uredima prestati 
koristit.  

• Dolazi do promjene pri nabavci informatičke opreme koja se više neće kupovati već će 
se računala uzimati na leasing. Starost naše informatičke opreme je oko 8-10 godina 
a svjetski standard je 5 godina te stoga moramo uhvatiti korak sa svijetom. 

• Fakultet se odlučio za prodaju jedinog stana u vlasništvu na Gornjoj Vežici te rashod 
kombija i Renault Lagune te će se ići u kupnju novog vozila koje će objediniti obje 
potrebe. 

• Od 01. siječnja 2021. godine uveden je novi način odobravanja narudžbi. Ideja je da 
voditelji projekata odnosno šefovi Katedri imaju svoju fiskalnu odgovornost te da  
narudžbe do 19.999,00 kuna za potrošni materijal odobrava šef Katedre, a sve ostale 
veće narudžbe i nabavku osnovnih sredstava odobrava prodekan i dekan kao i do 
sada. 

• Dva djelatnika su dala otkaz i to Davorin Šimunović, mag. ing. aedif., voditelj 
održavanja i tehničkih poslova te Barbara Šestan, mag. oec. iz Službe za studentske 
poslove.  

• Voditeljica Službe za nabavu, Mirjana Kunišek, dipl. oec., odlazi u mirovinu te za sada 
nabavnu službu vodi Vana Persen. 

• Tijekom studenog i prosinca 2020. godine radilo se na rješavanju neplaćenih dugova 
za školarine. Angažirali smo odvjetnički ured za naplatu potraživanja te se naplatilo 
120.000,00 kuna duga. 

• Poslan je mail vezan za evidenciju dolazaka na sjednice Fakultetskog vijeća i sjednice 
Povjerenstva, te se upozorilo na obavezu članova vijeća na prisustva, a ako nije 
moguće prisustvovati sjednici poželjno je zadužiti zamjenike. 

• Zgrada multifunkcionalne dvorane koja se treba izgraditi ušla je u probleme oko 
građevinske dozvole. Grad traži promjenu projekta te će se zbog dodatnih troškova 
najvjerojatnije za sada obustaviti daljnji rad na tome. 

• U tijeku je izrada nove web stranice Medicinskog fakulteta te se je oformilo 
povjerenstvo na čelu sa izv. prof. dr. sc. Sandrom Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing. koje 
će kontaktirati sve Katedre/Zavode i Službe radi potrebnih podataka za novu web 
stranicu. 

• Pripreme za studij farmacije dobro napreduju te se Dekan zahvalio prof. dr.sc. Dinku 
Viteziću, dr. med. i prof. dr. sc. Jasenki Mršić-Pelčić, dr. med. na trudu i radu. Program 
je gotov, a natječaj za izbor nastavnika za Studij farmacije je pri kraju. 

• Tužba po kolektivnom ugovoru temeljem neisplate 6% povećanja osnovice je u tijeku. 
Tužba je jako velika tužba, od preko 250.000 osoba, budući su u tužbu uključene sve 
javne službe. 
 

Nastupna predavanja održali su: 
 

• 21. prosinca 2020. godine – dr. sc. Bojana Mohar Vitezić, mag. mikrobiol. za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docentice 

• 18. siječnja 2021. godine – dr. sc. Nataša Drača, dr. med. za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje naslovne docentice 



• 18. siječnja 2021. godine – dr. sc. Maja Bohač, dr. med. za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje naslovne docentice 

 
Doktorate znanosti obranili su: 
 

• 16. prosinca 2020. godine. - Rudolf Ljubičić, dr. med. sa temom „Povezanost 
polimorfizma gena za serotoninski transporter i metaboličkog sindroma u depresiji“, 
pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac 
  

• 17. prosinca 2020. godine - Marijana Rakić, dr. med. sa temom „Svojstva cirkulirajućih 
pozitivnih stanica von Willebrandova čimbenika u bolesnika s akutnim infarktom 
miokarda“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordana Laškarin i  prof. dr. sc. Viktor Peršić, 

  
• 18. prosinca 2020. godine - Sanja Ožić, dipl. iur. sa temom „Utjecaj javnozdravstvenih 

intervencija na iznemoglost i usamljenost osoba starije životne dobi u gradu Rijeci: 
inovacija – model zdravoga starenja”, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev 
i doc. dr. sc. Vanja Ivković 

  
• 21. prosinca 2020. godine - Ines Kristofić, dr. med. sa temom “Uloga glikoproteina 

povezanog s tumorom-72 u raku endometrija“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordana 
Laškarin i doc. dr. sc. Emina Babarović 

 
 
Dana 22. prosinca 2020. godine održana je 48. sjednica Senata na kojoj je bilo govora o: 
 

• Pokrenut je postupka za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021.- 
2025. – dekan Medicinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. je jedan 
od članova Povjerenstva za izbor rektora Sveučilišta 

• Dodijeljene su nagrade za znanstvenu izvrsnost - Sveučilište u Rijeci nagradilo je 15 
najboljih znanstvenoistraživačkih projekata od kojih su 2 sa Medicinskog Fakulteta u 
Rijeci, dekan je čestitao prof. dr. sc. Bojanu Poliću, dr. med. i prof. dr. sc. Stipanu 
Jonjiću, dr. med. kao voditeljima nagrađenih projekata 

• Dekan je čestitao prof. dr. sc. Nives Jonjić, dr. med. koja je potvrđena za professor 
emeritus Sveučilišta u Rijeci 

• 12. siječnja 2021. održana je komemoracija za prof. dr. sc. Jožu Perića, dugogodišnjem 
dekanu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te dugogodišnji prorektor 
Sveučilišta u Rijeci  

• Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija izvijestila je da suglasnosti za 
zapošljavanja i dalje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Limit je isti i za 
slijedeću godinu, odnosno 316 milijuna kuna što nije baš dobro zbog nerealiziranih 
suglasnosti za 2020. koje opterećuju 2021. godinu, tu je još dodatnih 4% dodatka po 
kolektivnom te zbog toga nema prijevremenih napredovanja. 

• Rektorica je izvijestila da programski ugovori ostaju takvi kakvi jesu što nama ne mijenja 
ništa jer mi imamo temeljno financiranje i financiranje prema rezultatima. Novost je da 
će se dodatno isplaćivati sredstva za časopise i publikacije Sveučilišta i za vanjsku 
suradnju iz područja umjetnosti što je do sada išlo na teret Sveučilišta, a prema 
najavama ministra znanosti i obrazovanja, Radovana Fuchsa radi se na novom zakonu 
o visokom obrazovanju koji će biti osnova za nove programske ugovore. 

 



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

 Prodekan za kvalitetu – prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. 
 

Prodekan prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med. je izvijestio članove Fakultetskog 
vijeća o stanju na Fakultetu vezano uz Covid-19 pandemiju te je napomenuo da sa današnjim 
danom nema novooboljelih studenata te niti jedan student nije u samoizolaciji, a sa Katedre 
za Internu medicinu 2 nastavnika su u samoizolaciji. 

 
 Prodekan za poslovne odnose – izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med.  

 
Prodekan izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. je izvijestio članove Vijeća o 

financijskom poslovanju za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine. Prezentacija 
financijskog izviješća čini sastavni dio ovog zapisnika.  
 

 Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost – prof. dr. sc. Marina Šantić, 
dipl. sanit. ing. 

Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. je čestitala je svim voditeljima 
projekata kojima su prihvaćeni od strane Hrvatske zaklade za znanost, a to su projekti prof. 
dr. sc. Tihane Lenac Roviš, dipl. ing. kemije, doc. dr. sc. Berislava Lisnića, dipl. ing. biotech.,  
prof. dr. sc. Hane Mahmutefendić Lučin, dipl. img. biol., izv. prof. dr. sc. Gordane Blagojević 
Zagorac, dr. med., doc. dr. sc. Tamare Turk Wensveen, dr. med., prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. 
med. i izv. prof. dr. sc. Olge Cvijanović Peloza, dr. med. 

U Hrvatskoj Zakladi za znanost otvorili su se novi natječaji u suradnji sa Swiss National 
Science Foundation, a rok za prijavu je do 02. travnja 2021. godine. Također 12. siječnja 2021. 
godine raspisan natječaj za oko 200 doktoranada za „Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, rok za prijavu mentora je do 16. veljače 2021. 
godine, a okvirni početak financiranja je u jesen 2021. godine. 

 
Prodekanica je izvijestila Fakultetsko vijeće o stanju znanstvenoistraživačke opreme. 

Uspostavilo se da puno Zavoda/Katedri imaju potrebe za istim uređajima. Trenutno stanje 
znanstvenoistraživačke opreme je da je 69% opreme starije od 10 godina, a 31% je mlađe od 
5 godina. Detaljnija prezentacija o stanju opreme sastavni je dio ovoga zapisnika. 

 
U zadnje vrijeme se radi na Fondu za potporu istraživačima koje će osnovati Medicinski 

fakultet u Rijeci, a pomoći će mladim znanstvenicima da poboljšaju svoj znanstvenoistraživački 
rad te se u zadnjih par mjeseci radilo na Pravilniku, nacrtu natječaja, obrascu prijava te obrascu 
recenzija projektne prijave. Prva konstituirajuća sjednica Fonda održati će se 29. siječnja 2021. 
godine, a nakon te sjednice trebao bi biti raspisan natječaj.  
 

Prodekanica je izvijestila Fakultetsko vijeće o radu Doktorske škole. U ovom mjesecu 
upisana je druga generacija doktoranada. Prva generacija upisana je 01. lipnja 2020. godine i 
svi uspješno savladavaju sve obvezne kolegije. U ovih proteklih 7 mjeseci uspješno je održana 
nastava iz 29 kolegija. Napravljen je i hodogram potrebnih radnji od prijave teme do obrane 
doktorata koji će koristit doktorandu ali i mentoru, a nalazi se na SharePoint portalu unutar 
Doktorske škole. Vijeće Doktorske škole radi i na Pravilniku o prelasku doktoranada s drugih 
fakulteta na naš fakultet. Izašao je i Pravilnik o doktorskih studijima MEDRI koji ćemo prilagoditi 



našoj Doktorskoj školi. Od Sveučilišta u Rijeci dobili smo zahtjev da izradimo Supplement za 
doktorsku školu te je on u izradi. 

Počele su pripreme i za Doktorsku školu za akademsku 2021./2022. godinu te je 
potrebno na vrijeme početi sa određivanjem mentorskih kapaciteta. Prijava za okvirne teme 
istraživanja i prijava mentorski kapacitet će se ove godine odvojiti.  

Na kraju izlaganja prodekanica je izvijestila članove vijeća o obavijesti za upisivanje 
radova u CROSBI, koju smo dobili od Sveučilišta u Rijeci, a koja napominje da se svi 
znanstveni radovi, objavljeni u akademskoj 2019./2020. godini, moraju upisati do kraja 
mjeseca jer će se temeljem tih radova obračunavati programsko financiranje Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, a time i iznos novčanih sredstava za Sveučilište u Rijeci. 
 

 Prodekanica za studije Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika – izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing. 

 
Prodekanica izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing. obavijestila je 

članove Fakultetskog vijeća da su za preddiplomski i diplomski studij Sanitarno inženjerstvo 
podaci o rokovima, uputama i svim informacijama za izradu završnog i diplomskog rada 
objavljeni na SharePoint portalu. Hodogram i sve prijavljene teme su isto tako podignute na 
SharePoint portalu, a iako je rok za prijavu do 31. travnja 2021. godine, teme se još mogu 
prijavljivati. Nakon tog datuma prodekanica će odobrene teme objaviti 10. svibnja 2021. godine    
 

 Prodekanica za nastavu – prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
 

Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. dobila je potvrdu od Sveučilišta da i 
dalje vrijede preporuke, od 01. prosinca 2020. godine, vezane za održavanje nastave, što znači 
da se predavanja i seminari odvijaju on-line, a vježbe i praktični dio nastave uživo. Problem 
nastaje na kliničkom dijelu nastave te se sa voditeljima kolegija i predstavnicima studenata 
pokušava naći zajednički dogovor o načinu i mogućnosti izvođenja praktičnog dijela nastave 
ovisno o stanju na kliničkim odjelima i kapacitetima. Nastavnici moraju voditi računa da veliki 
broj studenata nije u Rijeci te je potrebno iskoordinirati njihov dolazak sa praktičnim dijelom 
nastave.  

Prodekanica je ponovila da studenti koji nisu podigli vizire mogu to još uvijek učiniti u 
Službi za studentske poslove. 

Po preporuci Sveučilišta u Rijeci ispiti se održavaju uživo, ali ukoliko se provjera znanja 
može održati putem Merlina preporuka je da se to i učini. Prijava tema diplomskih radova za 
studij Medicine traje do kraja siječnja te nakon toga slijedi odobravanje tema i izrada 
diplomskog rada. 

 
 Prodekanica za studij medicine na engleskom jeziku i međunarodnu suradnju – 

izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
 

Prodekanica izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. izvijestila je Fakultetsko vijeće o 
iskustvima studenata 4. godine studija Medicine na engleskom jeziku koji su trenutno u 
Njemačkim bolnicama. Studenti su iznimno zadovoljni načinom održavanja vježbi te su 
iskustva pozitivna, rad sa mentorima je jedan na jedan i aktivno sudjeluju u kliničkom radu na 
odjelima Neurologije, Interne medicine i Dermatovenerologije.  

U tijeku su pripreme za prijemni ispit te će se prvi rok održati 07. svibnja 2021. godine. 
Prodekanica je zamolila sve voditelje kolegija studija Medicine na engleskom jeziku za 1., 2., 



3. i 4. godinu da jave eventualne promjene voditeljstva studija, a voditelje izbornih kolegija 5. 
godine studija Medicine na hrvatskom jeziku da potvrde kolegije na engleskom jeziku. Na kraju 
izlaganja prodekanica je obavijestila članove vijeća da je u izradi izmjena Pravilnika o načinu 
plaćanja studija Medicine na engleskom jeziku. 

 
Ad. 4.  S t u d e n t s k a   i z v j e š ć a 
 

Predsjednik Studentskog zbora Tin Vučković izvijestio je članove Fakultetskog vijeća 
da je ispomoć studenata volontera na COVID odjele pri sredini svog drugog kruga ispomoći. 
Studenti koji se nalaze na COVID odjelima cijepe se jednako kao i osoblje svakog zasebnog 
odjela. Studentski zbor nastaviti će organizaciju ispomoći studenata volontera dokle god bude 
iskazana potreba i dokle god bude trajao ovaj pojačani pritisak na našu kliniku. 

Dana 18. siječnja 2021. godine su završile prijave studentskih projekata na natječaj 
SZSURa za dodjelu financija, od čega je FOSS prijavio 13 projekata, čime je Medicinski 
fakultet u Rijeci već tradicionalno jedan od najaktivnijih po ovom pitanju.  

Nadalje, Tin Vučković izvijestio je članove Fakultetskog vijeća da su studenti preko 
udruge CroMSIC u neposrednom periodu nakon potresa koji su pogodili Sisačko – moslavačku 
županiju organizirali, prikupili i transportirali materijalnu pomoć za Sisačku bolnicu, a 
Studentski zbor je u koordinaciji s Upravom Fakulteta otvorio komunikacijske kanale za 
studente s pogođenih područja, gdje se mogu obratiti ako im je potrebna pomoć bilo kojeg 
oblika, od financijske do psihološke pomoći.  

Projekt KosaRi napravio je još jednu vlasulju koja je uručena bolesnoj djevojčici, a 
primljeno je preko stotinu novih donacija kose. 
 
Ad. 5.  

ODLUKA 
 

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

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana i 1 glas protiv. 
 
 
Ad. 6.  

ODLUKA 
 o promjeni člana Povjerenstava za dobrobit životinja Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
I. Imenuje se doc. dr. sc. Željka Minić, dipl. ing. biokem. za člana Povjerenstva za 

dobrobit životinja Medicinskog fakulteta u Rijeci umjesto prof. dr. sc. Zlatka 
Trobonjače, dr. med. 

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

 
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 



Ad. 7. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 
Ad. 7. I.  

ODLUKA  
o izboru šefa/ice (pročelnika/ce)   

 a) 
Izv. prof. dr. sc. GORAN HAUSER, dr. med., izabire se za šefa (pročelnika) Katedre 

za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 
 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2021.       

 
Odluka je usvojena sa 7 suzdržanih glasova. 
 

b) 
Prof. dr. sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr. med., izabire se za šefa (pročelnika) Katedre za 

rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) 
godine. 
 

Odluka se primjenjuje od 14. veljače 2021.       

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 7. II.  

ODLUKA  
o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  

 
I. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika i suradnika, te imenuju članovi Stručnog 

povjerenstva kako slijedi: 
 

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, s nepunim 
radnim vremenom – 15 sati tjedno. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., 
prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i akademik Željko Reiner, dr. med. 

 
b) 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 medicinska biokemija, na Zavodu za 
medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim 
vremenom. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Robert Domitrović, dip. ing. 
med. biochem., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i prof. dr. sc. Karmela Barišić, dipl. ing. 
med. bochem.  
 



c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i 
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Elvira Mustać, dr. med., 
prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dr. med. 
 

d)  jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, 
dr. med., prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, dr. med. 
 

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

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med., 
prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Slavko Orešković, dr. med. 
  

Ad. 7. III.  
ODLUKA  

o provođenju postupka reizbora i imenovanju stručnog povjerenstva temeljem članka 
102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) 
I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Srećka Valića, prof., u  znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, znanstveno područje 
prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija, na Zavodu za 
medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, s nepunim 
radnim vremenom – 24 sata tjedno. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, prof. 
dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović i prof. dr. sc. Nađa Došlić. 
 

III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 

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

izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 



b) 
 I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Gordane Žauhar, prof., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana biofizika i 
medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku  Medicinskog fakulteta u Rijeci, s 
nepunim radnim vremenom – 20 sati tjednodocentica. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, 
prof. dr. sc. Srećko Valić i izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman. 

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

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

IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
c) 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Tamare Braut, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. 
med., prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Livije Kalogjera, dr. med. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 

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

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

izvješće o radu zaposlenice, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
d) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Berislava Lisnića, dipl. ing. bioteh., 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med., 
prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. i prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, dr. med. 

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

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



IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
e) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Suzane Janković, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, 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 dravstvo PGŽ-a, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. 
med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med. 

 
III. Imenovana iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 

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

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

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

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 7. IV.  

ODLUKA 
 o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  

 
a) 

Prof. dr. sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor u 
trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Dr. sc. BOJANA MOHAR VITEZIĆ, mag. mikrobiol., znanstvena suradnica, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2021.     



Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 7. V.  

ODLUKA  
o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  

a) 
Prof. dr. sc. TONI VALKOVIĆ, 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 medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 15 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.     

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
b) 

Nasl. doc. dr. sc. IRENA HRSTIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Pula, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.  

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana i 2 glasa protiv. 
 

c) 
Doc. dr. sc. KOVILJKA MATUŠAN ILIJAŠ, 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.     

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 7. VI.  

ODLUKA  
o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 

 
Dr. sc. JELENA VUKELIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskom fakultetu u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 



Ad. 7. VII.  
ODLUKA 

 o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

TEA MLADENIĆ, mag. biotech. in med., izabire se za suradnicu u suradničkom 
zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana genetika, 
genomika i proteomika čovjeka, na Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do 01. lipnja 2026. godine, 
do kada je obvezna steći akademski stupanj doktorice znanosti, iz razloga što ima najveći broj 
bodova u Tablici bodovanja za prvi izbor suradnika u suradničkom zvanju. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2021.  

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 7. VIII.  

ODLUKA  
o izboru suradnika u suradničko zvanje 

a) 
MARICA LIDIA MAČKIĆ, dr. med. i FILIP TUDOR, dr. med., izabiru se za 

suradnika/cu u suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) 
godina.  

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
b) 

MATEJ MARŠIĆ, dr. med. i ILINKO VREBAC, dr. med., izabiru se za suradnika u 
suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na 
Katedri za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
c) 

KATARINA DUJMOVIĆ-HASANBEGOVIĆ, dr. med., izabire se za suradnicu u 
suradničkom zvanju naslovna asistentica, 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, 
bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 



Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

d) 
LEA SKORUP ĆUTIĆ, dr. med., ANA ANTONIĆ, dr. med., ERVIN AVDOVIĆ, dr. 

med. i PETRA BULIĆ, dr. med., izabiru se za suradnika/cu u suradničkom zvanju naslovni/a 
asistent/ica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
Ad. 7. IX.  

ODLUKA 
 o prihvaćanju izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 

zvanje, po osobnom zahtjevu 
 
a) 

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

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Ines Oršolić, dipl.  
sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
b) 

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

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Valentine Marečić, 
mag. sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
c) 

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

 



II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Domagoja Kustića, 
dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Ad. 7. X.  

ODLUKA  
o prihvaćanju izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku  
 

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

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Marinka Artukovića, 
dr. med., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i 
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Ad. 7. XI.  

ODLUKA  
o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje po osobnom 

zahtjevu  
 

a) dr. sc. Marin Golčić, dr. med., zaposlenik Kliničkog bolničkog centra Rijeka,  
Klinike za radioterapiju i onkologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, 
dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

b) dr. sc. Anja Harej Hrkać, mag. bioteh. in med., suradnica u suradničkom zvanju  
i na radnom mjestu poslijedoktorandica na projektu HRZZ, na Zavodu za farmakologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Župan, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. i prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

c) izv. prof. dr. sc. Mladenka Malenica, dipl. ing. preh. teh., nastavnica u  



znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Zavodu za 
fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., izv. 
prof. dr. sc. Kristina Grabušić, dipl. ing. biolog. i prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 7. XII.  

ODLUKA  

o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju asistent 

a) suradniku/ci u suradničkom zvanju i na radnom mjestu I. vrste – asistentu/ci 
 

 Eduard Eškinja, dr. med. (mentorica doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med.) 
 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

 Roberta Žauhar Bačić, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

 Damir Ćerimagić, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
b) suradniku/ci u suradničkom zvanju naslovni/a asistent/ica 
 

 Maja Zaninović, dr. med. (mentorica prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

 Lucija Ružman, dr. med. (mentorica prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

 Senada Šerifi, dr. med. (mentorica prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

 Mr. sc. Sanja Flajšman-Raspor, dr. med. (mentorica prof. dr. sc. Jelena  
Roganović, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

 Đuro Despot, dr. med. (mentorica doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

 Matej Turković, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.) 



 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

 Sanela Marušić, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

 Valentina Viljavec, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

 Marija Delić, dr. med. (mentor doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

 Snežana Vitošević, dr. med. (mentorica doc. dr. sc. Tea Štimac, dr. med.) 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 

S obzirom da je izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan-Severinski, dr. med. dala komentar na 
SharePoint portalu sa molbom da ju se izuzme od mentorstva asistentici Nataliji Vuletić, dr. 
med. te naslovnim asistenticama  Kristini Belak, dr. med., Magdaleni Pezić, dr. med. i Alenki 
Višnić, dr. med., Dekan fakulteta izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. obavijestio je članove 
Fakultetskog vijeća da će se na idućoj sjednici donijeti nova Odluka o imenovanju mentor 
navedenim asistenticama te se izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan-Severinski, dr. med. izuzima od 
mentorstva. 

 
Ad. 8. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 
Ad. 8. I.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina 
a) 

I. Utvrđuje se da Maša Knežević, mag. pharm. inv., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Francisella - molekularni mehanizmi prilagodbe na stanice ameba” 
pristupnice Maše Knežević, mag. pharm. inv. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr.sc. Darija Vukić Lušić, mag. sanit. ing. 
2. prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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



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

 
b) 

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

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada pod 
naslovom: „Uloga Atg5 u patogenezi eksperimentalne tularemije” pristupnice Ine 
Kelava, mag. sanit. ing. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

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

 
Ad. 8. II.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanju mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 

a) 
I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Izražaj metalotioneina i megalina 

u premalignim i malignim epitelnim lezijama sluznice usne šupljine” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ane Zulijani, dr. 
med. dent.  



 
II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med., a za komentora 

prof. dr. sc. Tomislav Ćabov, dr. med. dent. 
III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi publicirati 

najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorata u časopisu 
indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 skupini u 
bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi doktorskog rada ili 
alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorata u časopisima 
citiranim u bazi Web of Science Core Collection (WoS Core Collection) s 
čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti prvoautorski. 

 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Učinak šećerne bolesti tipa 2 i 
pušenja na promjene u morfologiji i broju endotelnih stanica rožnice” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Marije Antičić, dr. 
med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Yosuf El-Shabrawi, dr. med., a za komentora 
prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 

 
III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnica je u obvezi publicirati 

najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorata u časopisu 
indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 skupini u 
bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi doktorskog rada ili 
alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorata u časopisima 
citiranim u bazi Web of Science Core Collection (WoS Core Collection) s 
čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti prvoautorski. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
c) 

I. Prihvaća se tema doktorskog rada pod naslovom „Dijagnostička točnost različitih 
metoda u dijagnostici hepatocelularnog karcinoma” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Tina Nadarevića, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med., a za komentora prof. 
dr. sc. Damir Miletić, dr. med. 

 
III. Do predaje doktorskog rada u postupak ocjene, pristupnik je u obvezi publicirati 

najmanje 1 prvoautorski izvorni znanstveni rad iz teme doktorata u časopisu 
indeksiranom u bazama WoSCC ili Scopus, a koji pripadaju Q1 ili Q2 skupini u 
bazama JCR ili SJR, za područje istraživanja prema temi doktorskog rada ili 
alternativno najmanje dva izvorna znanstvena rada iz teme doktorata u časopisima 
citiranim u bazi Web of Science Core Collection (WoS Core Collection) s 
čimbenikom odjeka većim od 1, od kojih jedan mora biti prvoautorski. 

 
 
 
 



Ad. 8. III.  
ODLUKA 

 o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina  

 
a) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „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“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ivone Močenić, 
dr. med.: 

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. 
 

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

 
b) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Alergijska 
senzitizacija na nikal i titanij u ortodontskoj terapiji: prevalencija i karakteristike“ 
studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Martine Žigante, dr. med. dent.: 

 
1. prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Darko Božić, dr. med. dent. 
3. prof. dr. sc. Sanja Zoričić-Cvek, dr. med. 
 

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

 
 



Ad. 8. IV.  
ODLUKA 

 o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo  

a) 
I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Mehanizam 

djelovanja amfipatskog kationskog porfirina TMPyP3-C17H35 na legionele“ studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo, Andrije Lesara, dipl. sanit. ing.: 

 
1. prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Martina Oder, dipl. sanit. ing. 
3. doc. dr. sc. Dijana Tomić-Linšak, dipl. sanit. ing. 

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

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

 
Ad. 8. V.  

ODLUKA  
o obrani doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada „Nuklearni izražaj 
receptora epidermalnog faktora rasta u skvamoznim epitelnim lezijama grkljana“ 
pristupnika Blažena Marijića, dr. med.   
 

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

1. doc. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac, dr. med. 
4. izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med. 
5. doc. dr. sc. Ita Hadžisejdić, dr. med. 
 

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

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

Fakulteta. 
 



Odluka je usvojena sa 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
Ad. 9.  

ODLUKA 
 o preraspodjeli upisnih kvota za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije  

 
I. U odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci KLASA: 003-06/20-02/108, 

URBROJ: 2170-24-01-20-1/MJ od 10. ožujka 2020. godine mijenja se tablica 1 (Upisne 
kvote za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za akademsku godinu 
2020./2021.) tako da ista sada glasi: 

 
UPISNE KVOTE ZA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE  

Za akademsku godinu 2020./2021. 

R. 
br. 

Sveučilište u Rijeci, Medicinski 
fakultet  

Studenti 
u punom 
radnom 
vremenu 

Studenti 
u dijelu 
radnog 
vremena 

Upisna kvota u 
ak. god. 
2020./2021.  
UKUPNO 

Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo 60 
1. Biomedicina  21 0 21 
2. Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 4 0 4 
3. Javno zdravstvo 10 0 10 
4. Klinička medicina 20 0 20 
5. Dentalna medicina 5 0 5 

 
Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
 
Ad. 10. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  
 
Ad. 10.  I.  

ODLUKA 
 o promjeni mentora i imenovanju komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 

 
I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Maji Kinkela Devčić, dr. 

med. dent. polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Irena Glažar, dr. med. dent. 
III. Imenuje se komentor izv. prof. dr. sc. Sunčana Simonić-Kocijan, dr. med. dent. 

 

Ad. 10.  II.  
ODLUKA  

o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

I. Odobrava se promjena mentora Edi Bazdulju, dr. med. polazniku 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 

II. Za novog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med. 
 



Ad. 10. III. ODLUKA o imenovanjue komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

I. Odobrava  se  imenovanje  komentora Tamari  Fable,  dr.  med. polaznici 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 

 

II. Za komentora imenuje se doc. dr. sc. Vanja Pupovac uz mentora izv. prof. dr. sc. 
Ines Diminić - Lisica, dr. med. 

 
Ad. 10. IV.  

ODLUKA  
o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 

Kardiologija 
 

I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kardiologija na kolegiju 
„Hematologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja izv. prof. dr. 
sc. Antice Duletić Načinović, dr. med. imenuje novi voditelj prof. dr. sc. Toni 
Valković, dr. med. 

II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kardiologija na kolegiju 
„Ishemijska bolest srca “ mijenja se voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. 
dr. sc. Luke Zaputovića, dr. med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Tomislav 
Jakljević, dr. med. 

III. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kardiologija na kolegiju 
„Invazivna i intervencijska kardiologija“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja doc. dr. sc. Tomislava Jakljevića, dr. med. imenuje novi 
voditelj doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med. 

IV. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kardiologija na kolegiju „ Hitna stanja 
u kardiologiji i intenzivno kardiološko liječenje“ mijenja se voditelj, te se umjesto 
dosadašnjeg voditelja doc. dr. sc. Zlatka Čubranića, dr. med. imenuje novi voditelj 
doc. dr. sc. David Gobić, dr. med. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

Ad. 10. V.  
ODLUKA  

o promjeni voditelja kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Endokrinologija i dijabetologija 

 
I. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Endokrinologija i dijabetologija na 

kolegiju „Neuroendokrinologija“ i „Bolesti štitnjače i doštitnih žlijezda“ mijenja se 
voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Dubravke Jurišić Eržen, dr. 
med. imenuje novi voditelj izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med. 
 

II. Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Endokrinologija i dijabetologija na 
kolegiju „Poremećaji spolnih žlijezda i „Endokrinologija starije dobi“ mijenja se 
voditelj, te se umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr. sc. Željke Crnčević Orlić, dr. 
med. imenuje novi voditelj doc. dr. sc. Tamara Turk Wensveen, dr. med. 

 



Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 11. R a z n o 
 

Dekan je zaključio sjednicu Fakultetskog vijeća sa zahvalom prof. dr. sc. Luki 
Zaputoviću, dr. med. na izuzetnom vođenju kompleksne i velike Katedre za internu medicinu 
preko 20 godina. 
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 

Dekan 
 

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


