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Z A P I S N I K 
 
VIII. sjednicu Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2019./2020. 
održane u elektroničkom obliku od 26. ožujka do 30. ožujka 2020. godine. 
 
Pristupilo glasovanju: 94 člana Vijeća od ukupno 133 člana. 

 
D n e v n i  r e d 

 
 

1. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o provedbi strategije Sveučilišta u Rijeci za 
2019. godinu - prilog na SharePoint portal 
 

2. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o provedbi akcijskog plana za 2019. 
godinu Medicinskog fakulteta Rijeka – prilog na SharePoint portalu  

 
3. Donošenje odluke o usvajanju Akcijskog plana za 2020. godinu Medicinskog 

fakulteta Rijeka – prilog na  SharePoint portalu  
 
4. Donošenje II. izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promijena za 2020. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci - prilog na 
SharePoint portalu 

 
5. Donošenje odluke o privremenoj obustavi postupka izbora dekana s 19. ožujkom 

2020. godine zbog izvanrednih okolnosti koje su nastupile uslijed pandemije 
Covid-19 virusa  

 
6. Donošenje odluke o produljenju mandata predstavnika i zamjenika u Fakultetskom 

vijeću do izbora novih predstavnika i zamjenika 
 
7. Donošenje odluke o imenovanju prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel, dr. med. za 

predsjednicu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete.  

 
 

Ad. 1.       
ODLUKA  

o usvajanju Izvješća o provedbi strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu 
 

I. Usvaja se Izvješće o provedbi strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu. 
 

II. Ova Odluka dostavlja se Sveučilištu u Rijeci. 
 

 
 
 
 
 



 
Ad. 2.  

ODLUKA 
o usvajanju Izvješća o provedbi akcijskog plana za 2019. godinu Medicinskog fakulteta 

Rijeka 
 

I. Usvaja se Izvješće o provedbi akcijskog plana za 2019. godinu Medicinskog 
fakulteta Rijeka. 

 
 
Ad. 3.  

ODLUKA  
o usvajanju Akcijskog plana za 2020. godinu Medicinskog fakulteta Rijeka 

 
I. Usvaja se Akcijski plana za 2020. godinu Medicinskog fakulteta Rijeka. 

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
 
Ad. 4. 

ODLUKA  
o II. izmjeni i dopuni Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promijena 

za 2020. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

I. Usvaja se II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promijena za 2020. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci.  
 

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

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

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

 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržna glasa. 
 
 
Ad. 5.  

ODLUKA  
o privremenoj obustavi postupka izbora dekana s 19. ožujkom 2020. godine zbog 

izvanrednih okolnosti koje su nastupile uslijed pandemije Covid-19 virusa 
 

I. Usvaja se odluka o privremenoj obustavi postupka izbora dekana s 19. ožujkom 
2020. godine zbog izvanrednih okolnosti koje su nastupile uslijed pandemije 
Covid-19 virusa. 



II. S danom 19. ožujka 2020. godine zbog izvanrednih okolnosti koje su nastupile 
uslijed pandemije Covid-19 virusa privremeno  se obustavlja postupak za  izbor 
dekana. Postupak će se nastaviti stabilizacijom situacije i vraćanjem u uobičajeni 
režim rada. Stoga će rok za prijavu kandidata biti obustavljen s datumom 19. 
ožujka 2020. godine, a bit će nastavljen s datumom povratka u uobičajeni režim 
rada u trajanju od 6 daljnjih dana. Prijave pristigle u prethodno predviđenom roku 
koje je utvrdilo fakultetsko vijeće smatrat će se pravodobno dostavljenim. 

 
Ad. 6. 

ODLUKA  
o produljenju mandata predstavnika i zamjenika u Fakultetskom vijeću do izbora novih 

predstavnika i zamjenika 
 
 

I. Usvaja se odluka o produljenju mandata predstavnika i zamjenika u Fakultetskom 
vijeću do izbora novih predstavnika i zamjenika. 

 
Odluka je donesena uz 1 glas protiv. 
 
 
Ad. 7. 

ODLUKA 
 o imenovanju prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel, dr. med. za predsjednicu Odbora za 

osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 

I. Usvaja se odluka o imenovanju prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel, dr. med. za 
predsjednicu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete.  
 

II. Odluka se primjenjuje danom donošenja. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila:  
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 
 
 
             Dekan 

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


