
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/21-01/31 
URBROJ: 2170-24-01-21-2/TT 
Rijeka, 13. srpnja 2021. 
 

Z A P I S N I K 
 
 
XVIII. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2020./2021. 
održane elektroničkim putem od 08. srpnja do 13. srpnja 2021. godine te putem internetske 
platforme MS Teams 13. srpnja 2021. godine od 14,00 do 15,10 sati. 
 
Pristupilo glasovanju:  134 člana Vijeća od ukupno 155 člana. 
Prisutno na sjednici:    116 članova Vijeća od ukupno 155 člana. 
 
Ostali prisutni: Nadija Surać, dipl. iur., tajnica fakulteta, Ljiljana Miljković Lovrin, dipl. iur., 
rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove, Aleksandar Đukić, dipl. oec., 
rukovoditelj Službe za financijsko-računovodstvene poslove, Mamaja Jančić, dipl. oec., 
rukovoditeljica Službe za znanost i poslijediplomske studije, Nataša Cikuša, dipl. iur., 
rukovoditeljica Ureda za medicinska vještačenja i sudske sporove, Evgenia Arh, dipl. 
knjižničar, Tea Tijanić, dipl. oec.   
 

 
D n e v n i  r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika XVI. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 04. 

lipnja do 08. lipnja 2021. godine te zapisnika XVII. elektroničke sjednice Fakultetskog 
vijeća održane od 14. lipnja do 16. lipnja 2021. godine – prilog na SharePoint Portalu  
 

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. Prijedlog za osnivanje Centra za integriranu i palijativnu skrb pri Medicinskom 
fakultetu u Rijeci – prezentacija prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. – prilog na 
SharePoint Portalu 
 

6. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci – prilog 
na SharePoint Portalu 
 

7. Donošenje odluke o razrješenju člana Povjerenstva za izdavačku djelatnost 
Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
8. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o demonstratorima  



9. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
nagrađivanju redovitih studenata  
 

10. Donošenje odluke o usvajanju Pravila ponašanja studenata za vrijeme proglašene 
epidemije/pandemije  

 
11. Dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina – prilog na SharePoint Portalu 
 

12. Donošenje odluke o imenovanju Tomislava Pavlešića, dipl. ing. agr., gostujućim 
nastavnikom na Katedri za tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta u 
Rijeci – prilog na SharePoint portalu 

 
13. Donošenje odluke o imenovanju mr. sc. Saše Šušnića, dipl. sanit. ing., gostujućim 

nastavnikom na Katedri za tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta u 
Rijeci – prilog na SharePoint portalu 

 
14. Donošenje odluke o usvajanju anketnog obrasca „Vrednovanje studijskog 

programa i nastave na specijalističkim studijima“ – prilog na SharePoint portalu 
 
15. Donošenje odluke o promjeni naziva izbornog predmeta i studijske godine  

izvođenja predmeta od akademske 2021./2022. godine  
 
16. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a 

 
16. I. Donošenje odluke o izboru predstojnika/ice:     
        

a) Zavoda za histologiju i embriologiju. 
 
16. II. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ce):     
        

b) Katedre za oftalmologiju. 
 
16. III. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice:     
        

a) Zavoda za medicinsku biologiju i genetiku, 
 
b) Zavoda za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju, 

 
c) Zavoda za molekularnu medicinu i biotehnologiju. 

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

a) Katedre za onkologiju i radioterapiju. 
 
16. V. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 10. prosinca 2020. godine i  



suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 31. prosinca 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 
docent, 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 neodređeno vrijeme  s punim radnim 
vremenom. 

B) Uz uvjet dobivanja zatražene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti  
i obrazovanja, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto  
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 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. 

 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s nepunim radnim vremenom – 15 sati 
tjedno. 

C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 18. veljače 2021. godine te  
14. svibnja 2021. godine i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 17. ožujka 2021. 
godine te 11. lipnja 2021. godine, 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.  
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, 
znanstvena grana posebne sociologije, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u 
medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 
20 sati tjedno.  
 

D) 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 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.  
 
 



E)Temeljem prijedloga prodekanice 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 docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, za potrebe Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

F)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 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. 
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
16. VI. Donošenje odluke o poništenju dijela natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ 
, na WEB stranicama Fakulteta i na Euraxess Jobs Portalu dana 23. lipnja 2021. godine, te u 
«Večernjem listu» dana 20. lipnja 2021. godine, za radno mjesto pod točkom A.1.c) koja glasi: 

 
jedan suradnik u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent, 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 određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno. 
 
16. VII. 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 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.) 
 

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.) 
 

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 anatomija, na Zavodu za anatomiju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom. 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić-Vranić, dr. med.) 
 

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 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.) 
 

e) 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. biologije i kemije) 
 

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

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno. 
(pristupnik: doc. dr. sc. Franjo Lovasić, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 

b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno. 
(pristupnik: nasl. izv. prof. dr. sc. Nado Bukvić, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 



16. IX. Donošenje odluke o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje temeljem 
članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
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, s punim radnim vremenom. 

(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac, dr. med.) 

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

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: nasl. doc. dr. sc. Aleksandra Pirjavec Mahić, dr. med. – viša znanstvena 
suradnica) 
 

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 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnik: dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med. – znanstveni suradnik) 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, 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. 
(pristupnica: nasl. dr. sc. Vlasta Orlić Karbić, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
16. XI. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnica: Tiana Grubešić, 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 pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno.  
(pristupnice: Lucija Ružman, dr. med. i Senada Šerifi, dr. med.) 
 



16. XII. Donošenje odluke o neizboru 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.  
(pristupnik: Darko Gumbarević, dipl. ing. kemije) 
 
16. XIII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) Doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med., za znanstveno zvanje – viša  
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
16. XIV. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) dr. sc. Bojan Miletić, dr. med., za znanstveno zvanje – viši znanstveni  
suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
16. 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) izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., nastavnik u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor, na Katedri za internu medicinu, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

b) doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

c) dr. sc. Irena Kovačević, dipl. med. techn., viša predavačica Zdravstvenog  
veleučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

d) dr. sc. Dolores Janko Labinac, dr. med., zaposlenica Opće bolnice Pula, Odjela  
za neurologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 

 



e) nasl. izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med., zaposlenik Kliničke bolnice Merkur,  
Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

f) izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Katedri za maksilofacijalnu 
kirurgiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

g) dr. sc. Diana Maržić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom  
mjestu poslijedoktorandica, na Katedri za otorinolaringologiju, za izbor u znanstveno zvanje – 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 

h) dr. sc. Biljana Kurtović, mag. med. techn., predavačica Zdravstvenog veleučilišta  
u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

 

16. XVI. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti prof. dr. sc. Vjekoslava Krželja, radi 
nastavka rada nakon 65. godina života, po zahtjevu Sveučilišnog odjela zdravstvenih 
studija Sveučilišta u Splitu, sukladno čl. 102. st. 8. i 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju   

a) prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj, nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti 
profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, 
za davanje mišljenja o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti, radi nastavka rada nakon 
65. godina života. 

16. XVII. 
 a) Zamolba prof. dr. sc. Stipana Jonjića, dr. med. za produljenje ugovora o radu na 
određeno vrijeme od jedne godine – prilog na SharePoint portalu 
 
17. Donošenje II. izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena za 2021. godinu – prilog na SharePoint portalu 
 
 

18. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 

18.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Natalia Jug Vučko, mag. pharm. inv.: „Karakterizacija citoplazmatskog odjeljka za 

sklapanje viriona i reorganizacija Golgijeva aparata u ranoj fazi citomegalovirusne 
infekcije“ 
 

b) Jasna Marušić, dr. med.: „Povezanost mutacijskog statusa PIK3CA gena i izražaja 
CTLA-4, PD-1 i tumorskog infiltrata limfocita u karcinomu dojke i njihova prognostička 
vrijednost” 



 
c) Mr. sc. Bojan Glažar, dr. med.: „Doprinos religijskih redova razvitku medicinske prakse 

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

d) Eliša Papić, dr. med.: „Utjecaj genetskih čimbenika i mikrobiote na progresiju i ishod 
liječenja Parkinsonove bolesti” 

 
e) Tamara Fable, dr. med.: „Uloga kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka kao mjere 

unaprjeđenja upravljanja kardiovaskularnim čimbenicima rizika u obiteljskoj medicini” 
 

18.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Vesna Višekruna Vučina, dr. med.: „Procjena učinkovitosti sezonskog cjepiva protiv 

gripe u osoba starije životne dobi u Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2021. godine” 
 
18.III. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Ivan Ivanovski, dr. med.: „Imunološki odgovor bolesnica s karcinomom dojke tretiranih 

levobupivakainom uz primjenu paravertebralnog ili površinskih blokova prsnog koša“ 
 
18.IV. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 
a) Toni Buterin, mag. sanit. ing.: „Povezanost smrtnosti stanovništva i industrijskog 

onečišćenja tijekom 20. stoljeća na području Labinštine s implikacijama na bioetičke 
standarde” 

 
b) Sandra Rusac-Kukić, dr. med.: „Značenje molekularnih obrazaca povezanih s 

oštećenjem tkiva proteina visoke pokretljivosti skupine B1 i proteina S100A8/A9 te njihova 
receptora za napredne glikacijske proizvode u serumu bolesnika s osteoartritisom koljena 
i kuka u hrvatskoj populaciji“ 

 
18.V. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Igor Štimac, mag. sanit. ing.: „Biogeneza citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje 

viriona preuređivanjem sortiranja u endosomalnim reciklirajućim domenama“ 
 

b) Jelena Rebić, dr. med.: „Povezanost interakcija polimorfizama gena PPARA i PPARG i 
prehrambenih navika s metaboličkim parametrima i težinom simptoma u bolesnika sa 
shizofrenijom i velikim depresivnim poremećajem” 

 
c) Matko Oguić, dr. med. dent.: „Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva 

upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti” 
 

d) Leon Kunišek, dr. med.: „Uloga kalpaina u smrti srčanih stanica” 
 



18.VI. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina 
 
a) Ema Paljević, dr. med. dent.: “Cijeljenje apikalnog parodontitisa nakon nekirurškog 

endodontskog liječenja: utjecaj šećerne bolesti i navike pušenja duhana” 
 

b) Odri Cicvarić, dr. med. dent.: „Povezanost stanja stomatognatog sustava s učinkovitošću 
žvakanja u djece” 

 
18.VII. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Klara Smolić, dr. med.: „Uporaba umjetne inteligencije u dijagnostici i odabiru optimalnog 

liječenja karcinoma prijelaznog epitela mokraćnog mjehura” 
 
18.VIII. Donošenje odluke o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  
 
a) Antun Ferenčić, dr. med.: „Izražaj bjelančevine toplinskog šoka HSP60 i receptora TLR2 

i TLR4 u miokardu srca s hipertrofijom lijeve klijetke“ 
 
b) Damir Raljević, dr. med.: „Uloga polimorfizama gena za proteinski nosač i receptor za 

vitamin D u infarktu miokarda“ 
 

c) Marin Oštrić, dr. med.: „Korelacija između serumske razine biljega koštane pregradnje i 
MSCT kalcijskih vrijednosti koronarnih arterija u bolesnika s niskim, umjerenim i visokim 
kardiovaskularnim čimbenikom rizika“ 
 

d) 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” 

 
18.IX. Donošenje odluke o usvajanju okvirnih tema istraživanja za akademsku 
2021./2022. – Prilog 1. na SharePoint portalu  
 
18.X. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na Doktorsku školu iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo – Prilog 1. i Prilog 2. na SharePoint 
portalu uz uvjet izglasavanja prethodne točke 
 
18.XI. Donošenje odluke o promjeni suradnika na izbornom kolegiju Doktorske škole  
 
a) Kolegij „Javnozdravstveni aspekt dentalne medicine“, voditelj prof. dr. sc. Stjepan 

Špalj 
 
18.XII. Donošenje odluke o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole  
 
a) Predavanje dr. sc. Mario Malički, Preprint poslužitelji i otvoreni recenzijski 

postupak 
 



b) Predavanje dr. sc. Mario Malički, Kako napisati znanstveni rad? 
 
 
19. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i 

 
19.I. Donošenje odluke o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom 
studiju Biomedicina 
 

a) Andrea Janeš, dr. med. 
 
19.II. Donošenje odluke o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

b) Elena Hristodulova Vidak, dr. dent. med.  
 
 
20. I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t   

 
20.I. Donošenje odluke o  prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
priručnika pod naslovom Akademsko pisanje autorice: Vanja Pupovac – prilog na 
SharePoint portalu 

 

20.II. Donošenje odluke o  prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika pod naslovom Hitna stanja u pedijatriji urednika: Julije Meštrović, Branka 
Polić i Joško Markić – prilog na SharePoint portalu 
 
20.III. Donošenje odluke o izboru novog člana Povjerenstva za izdavačku djelatnost 
Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
21. R a z n o 

 
Ad. 1.  
 Utvrđuje se da je zapisnik XVI. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 
04. lipnja do 08. lipnja 2021. godine te zapisnik XVII. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća 
održane od 14. lipnja do 16. lipnja 2021. godine usvojen. 
 
Ad. 2.  I z v j e š ć e   d e k a n a  
 
 Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da je u rektoratu Sveučilišta u Rijeci 
potpisan ugovor o suradnji sa Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom te je pristigla dopusnica 
za pokretanje studija Farmacije pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. 
 
Od ostalih događanja na Fakultetu Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da: 
 

 u tijeku je novi natječaj za centralizirani ispis 
 proveden je natječaj za prodaju stana prema procijenjenoj vrijednosti od 393.000,00 

kuna, a izlicitirana vrijednost je 430.000,00 kuna te je stan prodan 
 u tijeku je obilazak Katedri/Zavoda od strane Dekana i Prodekana 



 na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju u tijeku su radovi na 
uređenju prostora 

 radovi na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom su pri kraju    
 prva faza isporuke računala je pri kraju te je u tijeku priprema druge faze 
 osnovana je fekalna Biobanka koja je smještena u prostorijama Vivarija  
 u pisarnici Fakulteta zaposlena je nova djelatnica Emanuela Martinčević Šopić, bacc. 

admin. publ. radi odlaska Snježane Rebac u mirovinu 
 zadnjih 8 tjedana nema zaraženih djelatnika sa Covid-19 virusom 
 07. srpnja 2021. godine raspisan je natječaj za upis programa cjeloživotnog učenja: 

Nekirurška estetska medicina – Estetic academy za iduću akademsku godinu. Upisna 
kvota je 30 studenata 

 prof. dr. sc. Stipan jonjić, dr.med. izabran je za člana Academia Europea, također je na 
sjednici Hrvatskog sabora održanoj 25. lipnja 2021. godine imenovan za člana Odbora 
za podjelu državnih nagrada za znanost te je postao voditelj Povjerenstva za 
biomedicinske znanosti Hrvatskog sabora, na čemu mu je Dekan čestitao  

 Dekan je također čestitao doc. dr. sc. Nini Pereza, dr. med. koja je postala prvi 
certificirani ALCT (Active Learning and Critical Thinking in Higher Education)  nastavnik 
na našem Fakultetu   

 na našem Fakultetu u tijeku je implementacija GDPR-a, koju vode prof. dr. sc. Goran 
Palčevski, dr. med, Nadija Surać, dipl. iur. te Valentina Miloš, mag. oec. za koje su 
održane još tri edukacije. Do sada su obrađene gotovo sve stručne službe, SPP i 
stručne usluge koje nudi Fakultet te se nastavlja sa daljnom obradom baza podataka 
kojima raspolaže Fakultet. Dekan se zahvalio svima na dobroj suradnji i susretljivosti. 

 u kolovozu će započeti sanacija krova Dekanata 
 zahvaljujući anketama studenata u prošloj akademskoj godini, potaknule su se 

promjene na Katedri za pedijatriju i Zavoda za medicinsku biologiju i genetiku te su 
sada ta Katedra/Zavod među vodećim po zadovoljstvu studenata 

 Dekan je čestitao novim pročelnicima/predstojnicima Katedri/Zavoda: doc. dr. sc. Tei 
Čaljkušić Mance, dr. med. sa Katedre za oftamologiju i prof. dr. sc. Bojanu Poliću, dr. 
med. sa Zavoda za histologiju i embriologiju 

 do 15. srpnja 2021. godine potrebno je prof. dr. sc. Ivani Marić, dr. med. poslati 
izvedbeni nastavni plan za iduću akademsku godinu 

 
 Nadalje, Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o događanjima na 
Katedrama/Zavodima: 
 

 u suradnji sa Katedrom za društvene i humanističke znanosti u medicini, prof. dr. sc. 
Amira Muzura, dr. med. i njegovih suradnika pokrenuta je inicijativa donacija bisti 
Sveučilišta Medicinskih fakulteta te je pristigla bista Hipokrata od Aristotelovog 
sveučilišta u Solunu koja će biti izložena u parku Fakulteta  

 sa Zavoda za anatomiju pristigla je obavijest da je na Fakultetu održana Ljetna škola 
anatomije od 05. srpnja do 07. srpnja 2021. godine 

 naslovni doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., sa Katedre za društvene i humanističke 
znanosti u medicini, predstavio je svoju novu knjigu „Uvod u seksualnu medicinu“ 

 izv. prof. dr. sc. Marko Medved, mag. theol., sa Katedre za društvene i humanističke 
znanosti u medicini, dobio je godišnju Nagradu grada Rijeke „za kapitalno izdanje o 
riječkim augustincima kojim nadopunjuje identitet grada Rijeke“ 



 na Katedri za neurorehabilitaciju održan je hibridni on-line simpozij trajnog 
usavršavanja liječnika prve kategorije pod naslovom „Rano otkrivanje i 
neurorehabilitacija djece s odstupanjem od normalnog motoričkog razvoja“ 

 
 Dekan je podsjetio članove Fakultetskog vijeća da je donesen novi Pravilnik o 
sabbatical-u te da je zahtjev za sabbatical potrebno najaviti 6 mjeseci unaprijed, također je 
potrebna suglasnost pročelnika/predstojnika Katedre/Zavoda te da izvješće o radu, kao i sve 
ostalo što je navedeno u Pravilniku. 
 Ministarstvo znanosti i obrazovanja od Fakulteta je zatražilo podatke o nastavnom 
opterećenju nastavnika i suradnika. Pretpostavka je da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
odrediti broj potrebnih nastavnika temeljem dostavljenih nastavnih opterećenja te da će se 
ukinuti Planovi za napredovanja, temeljem oslobođenih koeficijenata. Stoga je dekan zamolio 
da se pripazi prilikom ispunjavanja podataka o nastavnom opterećenju. 
 Budući da do ishodovanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za planirana 
napredovanja nastavnika i suradnika, prođu i dva mjeseca te je u tom periodu potrebno 
provesti postupak reizbora kako nastavnici ne bi izgubili svoj status, dekan je zamolio 
pročelnike/predstojnike Katedri/Zavoda za razumijevanje i strpljenje te za kolegijalnost i 
pravovremenu dostavu izvješća o utvrđenim kriterijima za reizbor nastavnika sa svojih 
Katedri/Zavoda. 
 
 Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća da je Pravilnik o poslovima s posebnim 
uvjetima rada, našeg Fakulteta, proslijeđen Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Svi detalji 
Pravilnika i popis osoba koji imaju pravo na dodatak na plaću, za posebne uvijete rada, nalaze 
se kod mr. sc. Zorka Dekanića, dipl. ing. stroj.  
     

Dekan je izvijestio članove Fakultetskog vijeća o novostima sa 56. sjednici Senata održanoj 
15. lipnja 2021. godine: 

 
 prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. izabran je za predsjednika Savjeta za znanost 

Sveučilišta u Rijeci 
 izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med. – znanstvena savjetnica, 

izabrana je u znanstveno – nastavno zvanje redovite profesorice 
 prof. dr. sc. Zoran Sušanj sa Filozofskog fakulteta, izabran je za predsjednika 

Odbora za strategiju Sveučilišta u Rijeci 
 Sveučilište u Rijeci kupilo je licencu Insta text za prevođenje tekstova, a sa našeg 

Fakulteta prijavilo se samo 25 djelatnika za korištenje 
 Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je članove radne skupine za izradu 

prijedloga novog Zakona o visokom školstvu 
 Studentski centar je preuzeo prostor u centru grada gdje se je nalazila biblioteka 

Stribor te će ga prenamijeniti u ugostiteljski prostor za studente i građanstvo 
 06. srpnja 2021. godine održano je predstavljanje „Gender Equality Plan 

Development: Fulfilling the Horizon Europe requirements and beyond!“ te je 
potrebno imenovati predstavnika naše sastavnice 

 
Nastupna predavanja održala je: 
 

  22. lipnja 2021. godine – dr. sc. Vlasta Orlić Karbić, dr. med. za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje naslovne docentice 



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

 Prodekan za poslovne odnose – izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. 
 
 Prodekan izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. predstavio je članovima Fakultetskog 
vijeća pregled financijskog poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. 
godine. Izvješće je sastavni dio ovoga zapisnika. 
 

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

 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. izvijestila je članove Fakultetskog vijeća 
da je potrebno do kraja tjedna dostaviti izvedbene nastavne planove za iduću akademsku 
godinu kako bi se izvršila rezervacija predavaonica. Također je potrebno dostaviti tablicu 
nastavnog opterećenja, s tim da se čeka još odgovor Ministarstva znanosti i obrazovanja šta 
učiniti sa dijelom norme za odrađenu nastavu  na drugim Fakultetima. 
 Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava u akademsku 2021./2022. godine 
odvijati će se od 22. srpnja do 23. srpnja 2021. godine. 
 Diplomski ispit održati će se 16. srpnja 2021. godine za 104 studenta diplomanta. 
 
 Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. je zatim prikazala podatke pristiglih 
prijava za studije: 

 1207 prijava za studij Medicina – 1. izbor je 236 studenata 
 101 prijava za studij Sanitarno inženjerstvo – 1. izbor 9 studenata 
 360 prijava studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika – 1. izbor 26 studenata 

 537 prijava za studij Farmacija – 1. izbor 28 studenata 
  

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

 Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća da je trenutno otvoreno 374 natječaja za program Obzor Europa, a 448 ih 
je u najavi. Pretraga natječaja moguća je prema nekoliko kriterija (Mission, Destination, 
Specific Priority). Obzor Europa za razdoblje 2021.-2027. godine ima proračun od 95,5 milijardi 
eura. 
 Jedna od aktivnosti programa Obzor Europa su i Marie Skłodowska-Curie aktivnosti 
(MSCA) za koje je Europska komisija 22. lipnja 2021. godine najavila nove pozive namijenjene 
potpori istraživača za studijske programe, razvoj vještina i razvoj karijera. Objava prvih 
najavljenih poziva očekuje se vrlo skoro. 
 

Najviše privučenih EU sredstava je iz područja: 
 

• Sigurna, čista i učinkovita energija (103 projekta) – 20,7 milijuna eura 
• Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života (38 projekata) - 11,7 milijuna eura 
• Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i 

unutarnjih voda i bioekonomija;  biotehnologija (48 projekata) - 11,15 milijuna eura 
• Marie Sklodowska – Curie akcija (45 projekata) – 10,37 milijuna eura 
• Informacijske i komunikacijske tehnologije (32 projekt) – 9,21 milijun eura 

 



 U provedbi projekata iz Hrvatske sudjelovalo je ukupno 255 različitih institucija. Najviše 
sudjelovanja ostvarile su visokoobrazovne ustanove (32%), zatim pripadnici privatnog sektora, 
uključujući 102 malih i srednjih poduzeća (28%) te javne istraživačke organizacije i instituti 
(26%). 
 
 S obzirom na broj projekata i na ukupno financiranje od strane EU, prve tri 
najuspješnije ustanove su: 

• Institut Ruđer Bošković s 37 projekata i preko 15,7 milijuna eura; 
• Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu s 32 projekta i preko 12 

milijuna eura; 
• Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu s 14 projekata i 

preko 3,7 milijuna privučenih EU sredstava 
 
 Sveučilište u Rijeci sudjelovalo je u ukupno 15 projekata. Među njima se ističe projekt 
„GLYCOMAX“ u kojem je Medicinski fakultet sudjelovao kao partner- prof. dr. sc. Tihana Lenac 
Roviš, dipl. ing. kemije (MSCA-ITN-2015-ETN - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training 
Networks (ITN-ETN), a za kojeg je EU osigurala ukupno 3.554.499,69 eura (podaci preuzeti iz 
kataloga HORIZON 2020 Success Stories in Croatia). 

 
 Kao jednu od mjera za jačanje rodne ravnopravnosti, Europska komisija predstavila je 
novi kriterij za pristup financiranju putem programa Obzor Europa za javna tijela, istraživačke 
institucije i organizacije visokog obrazovanja, koji će od 2022. godine morati imati plan rodne 
ravnopravnosti (engl. gender equality plan, GEP). Razdoblje prilagodbe na ovaj kriterij 
sudjelovanja u programu Obzor Europa bit će prva godina programa, 2021., tijekom koje 
posjedovanje plana rodne ravnopravnosti nije uvjet sudjelovanja. 
 Počevši od natječaja s rokovima za prijavu projektnih prijedloga u 2022. godini ovaj će 
se kriterij primjenjivati u potpunosti i posjedovanje GEP-a bit će obvezno. 

 Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća i o novostima vezanim za Doktorsku školu. Naime, na sjednici 
Povjerenstva za znanstvenoistraživačku djelatnost i vijeću doktorske škole od ukupno 
prijavljene 22 teme istraživanja, pozitivno je ocjenjeno njih 19, a jedna je naknadno povučena 
od strane mentor te je ukupno odobreno 18 tema. Za upis nove generacije Doktorske škole 
akademske 2021./2022. godine biti će ponuđena 21 tema. Natječaj će biti objavljen 29. 
kolovoza 2021. godine u Novom listu te 30. kolovoza 2021. godine na  web stranicama 
Fakulteta. 
 Na kraju je Prodekanica prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. najavila da će svi 
pročelnici/predstojnici te voditeljima kolegija dobiti mail vezan za standardno ponderiranje 
pojedinih oblika izravne nastave za Poslijediplomski studij. 
 

 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 članove Fakultetskog 
vijeća o ljetnom prijemnom roku na kojem je do 18. lipnja 2021. godine zaprimljeno dodatnih 
59 prijava od kojih su 4 bile nepotpune. 
 Od 05. srpnja do 08. srpnja 2021. godine održan je pripremni tečaj iz biologije, kemije 
i fizike. 09. srpnja 2021. godine održan je prijemni ispit za Integrirani preddiplomski i diplomski 



studij Medicine na engleskom jeziku na kojem je 10 studenata položilo ispit, a 13 ih nije 
položilo. 13. srpnja 2021. godine rezultati su objavljeni na web stranici Fakulteta. 
 Prodekanica izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. zahvalila se Povjerenstvu za 
provedbu razredbenog postupka 2021./2022. godine za studij Medicine na engleskom jeziku 
na radu i trudu oko postupka upisa. 
  Prodekanica je izvijestila članove Fakultetskog vijeća da su trenutno na ERASMUS+ 
TARINEERSHIP razmjeni, u našim Kliničkim bolničkim centrima, 24 studenta. 
 Od 01. srpnja 2021. godine raspisan je ERASMUS+ natječaj za mobilnost studenata u 
svrhu stručne prakse u akademskoj 2021./2022. godini. Trenutno su u tijeku i natječaji za 
mobilnost osoblja te natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ljetnom 
semestru akademske 2021./2022. godine. Detaljne informacije o ERASMUS programu, 
tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta. Natječaj 
će biti otvoren do iscrpljenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 01. lipnja 2023. godine. 
 

 Prodekan za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje – izv. prof. dr. 
sc. Alen Protić, dr. med. 

 
 Prodekan izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. izvijestio je članove Fakultetskog vijeća 
da je, do 01. srpnja 2021. godine, oko 65% pročelnika/predstojnika Katedri/Zavoda dostavilo 
svoje korekcije vezane za Knjižicu liječničkih vještina. 14. srpnja 2021. godine proslijediti će 
se mail pročelnicima/predstojnicima Katedri/Zavoda sa završnom verzijom Knjižice te je 
Prodekan zamolio da se do nedjelje, 18. srpnja 2021. godine svi očituju o eventualnim 
naknadnim korekcijama, a u ponedjeljak 19. srpnja 2021. godine krenulo bi se sa digitalnim 
oblikom razvoja Knjižice kliničkih vještina.   
 
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 će se od 17. srpnja do 19. srpnja 2021. godine održati Unisport državno prvenstvo u Splitu 
u 9 sportova na kojem se u ekipama Sveučilišta u Rijeci natječu i studenti udruge SOSS. 
 Također je izvijestio članove Fakultetskog vijeća  da je otvorena i održana škola 
ronjenja Diving Medicine Summer School te da su u tijeku su studentske razmjene. 
 
Ad. 5.  

ODLUKA 
 o osnivanju Centra za integriranu i palijativnu skrb pri Medicinskom fakultetu u Rijeci  

 
 Nakon prezentacija prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. o osnivanju Centra za 
integriranu i palijativnu skrb pri Medicinskom fakultetu u Rijeci, koja je sastavni dio ovoga 
zapisnika, Fakultetsko vijeće donijelo je slijedeću odluku sa 88 za i 2 suzdržana glasa:  
 

I. Osniva se Centar za integriranu i palijativnu skrb pri Medicinskom fakultetu u Rijeci 
kao posebna unutarnja organizacijska jedinica Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

II. Centar će djelovati u prostoru Zavoda za palijativnu medicine Kliničkog bolničkog 
centra Rijeka, a prema potrebi i u dogovoru s upravom Fakulteta koristiti će se i 
ostali prostori Fakulteta: predavaonice, kabineti, praktikumi, dvorane za sastanke. 

III. Kadrovska struktura Centra temelji se na zaposlenicima Medicinskog fakulteta u 
Rijeci. Radom Centra rukovoditi će voditelj Centra izabran sukladno Statutu 



Medicinskog fakulteta u Rijeci. Na prijedlog voditelja Centra imenovati će se članovi 
i vanjski suradnici Centra. 

IV. Rad Centra financirat će se sredstvima Medicinskog fakulteta u Rijeci te vlastitim 
sredstvima stečenim organizacijom i provođenjem znanstvenih, edukativnih i 
stručnih djelatnosti iz područja djelatnosti Centra. Vlastiti prihod osigurat će se i 
putem prijavljivanja projekata koji bi bili financirani iz natječaja Sveučilišta u Rijeci, 
državnih i međunarodnih institucija i fondova Europske unije. 

V. Pravilnikom o radu i ustroju Centra pobliže će se regulirati način rada, ustroj i 
odlučivanje u Centru. 

VI. Sastavni dio Odluke čini Prijedlog za osnivanje Centra za integriranu i palijativnu 
skrb. 

VII. Odluka podliježe suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
Ad. 6.  

ODLUKA  
o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 

ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci  
 
Temeljem članka 11. st. 4. i članka 20. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-
05/16-02/02, URBROJ:2170-24-01-16-1,od 14. lipnja 2016. godine, KLASA:003-05/18-
02/115, URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018.godine KLASA:003-05/20-02/14, 
URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. listopada 2020.godine), dekan Fakulteta po provedenom 
obveznom savjetovanju sukladno članku 150. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), uz 
suglasnost Fakultetskog vijeća danoj na sjednici održanoj elektroničkim putem od 08. srpnja 
2021. do 13. srpnja 2021., donijelo je 
 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta  

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci 
(KLASA: 003-05/19-02/04,URBROJ: 2170-24-01-19-4, od 27. rujna 2019. godine, KLASA: 
003-05/20-02/01, URBROJ:2170-24-01-20-2, od 07. veljače 2020. godine, KLASA: 003-05/20-
02/05, URBROJ:2170-24-01-20-1,od 10. ožujka 2020. godine, KLASA: 003-05/20-02/07, 
URBROJ:2170-24-01-20-2, od 15. travnja 2020.godine, KLASA: 003- 05/20-02/13, 
URBROJ:2170-24-01-20-1,od 15. rujna 2020. godine, KLASA: 003-05/20-02/13, 
URBROJ:2170-24-01-20-4,od 06. listopada 2020. godine, KLASA: 003-05/21-02/01, 
URBROJ:2170-24-01-21-5,od 03. veljače 2021. godine i KLASA: 003-05/21-02/01, 
URBROJ:2170-24-01-21-8,od 11. ožujka 2021. godine), u članku 14. stavku 2. brišu se točke 
3., 5., 20., 21., 22. i 30., a dodaje se točka 35. koja glasi : „Katedra za dječju kirurgiju“. 
U članku 14. stavku 2. postojeće točke 1. do 34. postaju točke 1. do 29. 
 

Članak 2. 
 

U članku 14. stavku 3. točka 3. naziv „Zavod za farmakologiju“ mijenja se i glasi: 
„Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom“. 

 
 



Članak 3. 
 

U članku 19. naslov iznad stavka 10. „Knjižnica“ mijenja se i glasi :  
„Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo“. 
 
Stavak 10. mijenja se i glasi: 
„  Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo je ustrojbena jedinica Fakulteta koja osigurava potporu 
nastavnoj, znanstvenoj, stručnoj i ostalim djelatnostima kroz organizaciju i razvoj knjižnične, 
izdavačke i knjižarske djelatnosti.  
 
Knjižnična djelatnost uključuje:  
 

- pohranu, čuvanje i zaštitu knjižne građe; 
- nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki; 
- stručnu obradu knjižnične građe s izradom informacijskih pomagala (katalozi, 

bibliografije); 
- informacijske usluge (pretraživanje informacijskih izvora) posudba i davanje na 

korištenje knjižnične građe, među knjižnična posudba; 
- usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, 

informacijskih pomagala i drugih izvora; 
- vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj 

građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice; 
- prikupljanje, pohranu, obradu, praćenje i analizu znanstvene produkcije  
- prikupljanje, obrada i pohrana izdanja Fakulteta i djela zaposlenika  
- evidentiranje i ažuriranje podataka te izradu izvješća o znanstvenoj produktivnosti u 

pojedinoj akademskoj godini, za sve nastavnike i vanjske suradnike, u elektroničkom 
programu MOZVAG 

- administraciju CROSBI baze  
- uspostava i održavanje repozitorija  
- pripremu kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa 
- obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i 

drugim propisima. 

Izdavačka djelatnost uključuje:  
 

- stručnu i administrativnu podršku izdavačkoj djelatnosti čije je poslovanje uređeno 
Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta i Sveučilišta 

- praćenje procesa objavljivanja publikacija  
- potporu uredništvima časopisa  
- prijevode, lekture i korekture tekstova  
- grafičko uređivanje i pripremu teksta za objavu u tiskanom ili elektroničkom obliku  
- izrada i obrada crteža, fotografija i multimedije  
- osmišljavanje, realizacija i razvoj vizualnih komunikacija  
- izgradnja i održavanje izdavačke platforme Fakulteta  
- pribavljanje ponuda, odabir i suradnja s tiskarom.  

Knjižarska djelatnost uključuje:  
 

- organizacija nastupa na lokalnim, domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama knjiga  



Knjižnica svoje usluge nudi i ostalim ustanovama u području biomedicine i zdravstva kroz 
ugovornu suradnju (Fakultet dentalne medicine, Fakultet za zdravstvene studije, Klinički 
bolnički centar). 

Članak 4. 
 

U Prilogu I., točci VII. SLUŽBA ZA INFORMATIČKO – RAČUNALNE POSLOVE dodaje se 
točka VII./1.b tako da glasi: 
„Službenik na položaju I. vrste – šef pododsjeka za programsku i informacijsku 
infrastrukturu 
-     zamjenjuje rukovoditelja Službe u slučaju njegove odsutnosti; 
-     sudjeluje u planiranju razvoja informacijskih sustava Fakulteta: (su)odobravanje svih  
      tehničkih rješenja predloženih za implementaciju u ustanovi, koja se integriraju ili povezuju  
      s postojećom računalno-komunikacijskom i/ili informacijskom infrastrukturom u ustanovi; 
-    uređuje web sadržaje na svim web sjedištima Fakulteta u vizualnom dijelu te u određenom        
      opsegu u pozadinskom aplikativnom dijelu (SPP, pozadinske relacijske baze podataka i  
      sl.); 
-     surađuje i koordinira sa Sveučilišnim računalnim centrom i ostalim sastavnicama vezano  
      uz aplikativna rješenja koja su unutar opsega radnog mjesta;  
-    obavlja ostale poslove po nalogu dekana, prodekana, tajnika i rukovoditelja. 
 
UVJETI: 

 Razina 7.1.1. tehničkog, prirodnog ili društvenog usmjerenja 
 3 godine radnog iskustva 
 poznavanje rada na osobnom računalu 
 poznavanje engleskog jezika“ 

 
Članak 5. 
 

U Prilogu I. radno mjesto VIII./3. Službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik / 
Stručnjak zaštite na radu II. stupnja / stručnjak zaštite od požara, broj izvršitelja postojeći 1/ 
potreban 1, mijenja se tako da glasi: „broj izvršitelja postojeći 1/ potreban 2“. 
U Prilogu I. radno mjesto VIII./4. Službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent / 
Stručnjak zaštite na radu I. stupnja, broj izvršitelja postojeći 1/ potreban 2, mijenja se tako da 
glasi: „broj izvršitelja postojeći 1/ potreban 1“. 

 
Članak 6. 
 

U Prilogu I. naziv u točci IX. „Knjižnica“ mijenja se i glasi: 
„Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo“. 
 
U Prilogu I. u točci IX. dodaju se nove točke IX./3., IX./4. i IX./5. tako da glase: 
„ 
Službenik na položaju II. vrste - voditelj grafičke obrade i 
multimedije 

 obavlja grafičko oblikovanje i pripremu publikacija, a po potrebi 
i drugih proizvoda (logotipova, vrećica, fascikala i sl.) 

 izrada i obrada crteža, fotografija i multimedije   

 osmišljavanje, oblikovanje i razvoj vizualnih komunikacija 
Fakulteta  

0 1 



 oblikuje vizualnu hijerarhiju nastavnih materijala i publikacija  
 surađuje s autorima/urednicima fakultetskih izdanja vezano uz 

likovno-grafičko oblikovanje publikacije  
 određuje karakteristike publikacija za objavu u elektroničkom 

ili tiskanom obliku, traži ponude za tisak te obavlja ostale 
poslove vezano za tisak zdanja 

 radi na svom usavršavanju prateći razvitak svog stručnog 
područja 

 obavlja i ostale poslove u skladu s naravi i vrstom radnog 
mjesta po nalogu dekana, a za svoj rad odgovoran je dekanu 
Fakulteta i  voditelju organizacijske jedinice. 

 
Uvjeti:  

 Razina 6. grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija ili dizajna 
vizualnih komunikacija ili multimedijske i grafičke tehnologije ili 
informacijskih tehnologija ili informatologije  ili informacijskih 
znanosti  

 1 godina radnog iskustva, 
 poznavanje rada na osobnom računalu, 
 poznavanje engleskog jezika. 

Radno mjesto I. vrste – lektor hrvatskog jezika  
 planira, organizira, izvodi i razvija obrazovne programe za 

znanstveno-nastavne i stručne djelatnike i studente  
 prevodi, vrši redakture, lektorira i radi korekciju tekstova za 

potrebe djelatnosti Fakulteta  

 pregledava i ispravlja tekstove  
 daje odobrenje za tiskanje teksta 
 radi na svom usavršavanju prateći razvitak svog stručnog 

područja  
 obavlja i ostale poslove u skladu s naravi i vrstom radnog 

mjesta po nalogu dekana, a za svoj rad odgovoran je dekanu 
Fakulteta i voditelju organizacijske jedinice. 

Uvjeti:  
 Razina 7.1.sv lingvističkog usmjerenja (prof. hrvatskog jezika 

ili dipl. kroatolog) 
 1 godina radnog iskustva 
 poznavanje rada na osobnom računalu 
 znanje engleskog jezika 

 

0 1 

Službenik na radnom mjestu I. vrste - stručni savjetnik za engleski 
jezik 

 prevodi, vrši redakture, lektorira i radi korekciju tekstova za 
potrebe djelatnosti Fakulteta  

  organizira i izvodi edukaciju znanstveno-nastavnog i stručnog 
osoblja za potrebe studijskih smjerova na engleskom jeziku  

 organizira i izvodi edukaciju studenata studijskih smjerova na 
engleskom jeziku  

 radi na svom usavršavanju prateći razvitak svog stručnog 
područja  

0 1 



 obavlja i ostale poslove u skladu s naravi i vrstom radnog 
mjesta po nalogu dekana, a za svoj rad odgovoran je dekanu 
Fakulteta i  voditelju organizacijske jedinice.  

Uvjeti:  
 Razina 7.1.sv lingvističkog usmjerenja (prof. engleskog jezika) 
 1 godina radnog iskustva 
 poznavanje rada na osobnom računalu 
 znanje engleskog jezika 

 
 

Članak 7. 
 

U Prilogu II., alineja 1. Uvjet radnog mjesta pod rednim brojem I./4.4 mijenja se i glasi: 
„Razina 4.2: ne traži se posebno usmjerenje“. 

 
Članak 8. 
 

Prilog III. Radna mjesta Centra za proteomiku mijenja se u cijelosti. 
 
 
Članak 9. 
 

Zadužuju se administrativno – stručne službe da izrade pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjoj 
organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci.  

 
Članak 10. 
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
i mrežnim stranicama Fakulteta, nakon dobivene suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
Odluka je usvojena sa 2suzdržana i 1 glas protiv. 
 
Ad. 7.  

ODLUKA  
o razrješenju člana Povjerenstva za izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta u 

Rijeci 
 

I. Doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. na vlastiti zahtjev razrješuje se dužnosti člana 
Povjerenstva za izdavačku djelatnost.   
 

II. Ostale odredbe Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izdavačku djelatnost 
(KLASA: 003-06/20-02/364, URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT od dana 13. listopada 
2020. godine) ostaju i dalje na snazi. 

 
III. Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja. 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
 



Ad. 8.  
ODLUKA  

o usvajanju Pravilnika o demonstratorima  
 
Na temelju 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 Medicinskog fakulteta u Rijeci, na elektroničkoj sjednici 
održanoj od 08. srpnja 2021. do 13. srpnja 2021., donijelo je 
 

PRAVILNIK O DEMONSTRATORIMA 
 
I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se imenovanje, prava i obveze studenata demonstratora na 
Medicinskom fakultetu u Rijeci (u nastavku: Fakultet). 
 

Članak 2. 
 

Pojmovi rodnog značenja koji se koriste u Pravilniku, bez obzira na to koriste li se u muškom 
ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.  
 
II. IZBOR I RAD DEMONSTRATORA 

Članak 3.  
 

Demonstratura se u pravilu odobrava za obvezne kolegije. 
 
Iznimno, demonstratura se može odobriti i za izborne kolegije temeljem pisanog zahtjeva i 
obrazloženja nositelja kolegija o obvezama demonstratora na tom kolegiju.  

Članak 4. 
 

Demonstratori su studenti koji pomažu nastavnicima u obavljanju vježbi ili tijekom pripreme i 
izvođenja nastave, te u drugim poslovima vezanim uz nastavni proces. 
 
Demonstratori se biraju iz redova vrlo dobrih studenata i izvrsnih studenata koji pokazuju 
sklonost za pedagoški rad. 
 
Za demonstratora na određenom kolegiju može se imenovati redoviti student Fakulteta: 

- koji je položio ispit iz navedenog kolegija najmanje s ocjenom vrlo dobar (4) 
- koji redovito polaže ispite, te pokazuje iznimno zanimanje za taj kolegij. 

 
Status demonstratora stječe se s najmanje 35 sati nastave ili sa 50 sati nastave rada tijekom 
dvije akademske godine, ovisno o tome koji uvjet bude prije ispunjen.  
 
Katedre mogu predložiti imenovanje demonstratora do najviše 40% sati praktične nastave 
dotičnog predmeta. 
 
Iznimno dekan/prodekan za nastavu može odobriti odstupanje od postotka iz stavka 5. ovog 
članka do najviše 60% sati praktične nastave dotičnog predmeta zbog organizacijskih ili drugih 
opravdanih razloga.  
 



 Članak 5. 
 

Katedre imaju pravo raspisati natječaj za izbor demonstratora na početku svake akademske 
godine. 
 
Nositelj kolegija odgovoran je za rad demonstratora.  
 
Katedre će odrediti nastavnike koji usklađuju rad demonstratora. 
 
Na početku svakog mjeseca katedra podnosi izvještaj o radu demonstratora do 5. u mjesecu 
za prethodni mjesec. Izvještaj se popunjava u obliku Tablice koja čini Prilog I. ovom Pravilniku 
i njegov je sastavni dio. 
 
Za svoj rad demonstratori primaju naknadu po satu održane nastave u iznosu koji odredi dekan 
Odlukom koju donosi početkom svake akademske godine. 
 
Isplata za obavljeni rad vrši se mjesečno putem studentskog ugovora o djelu, na temelju 
izvještaja koji ovjerava pročelnik Katedre/Zavoda. 
 
Studenti su dužni predati studentski ugovor u izvorniku.  
 
III.PRAVA I OBVEZE DEMONSTRATORA  

 
Članak 6.  

 
Rad demonstratora traje tijekom održavanja nastave kolegija, u skladu s kalendarom nastave. 
 
Mjesto rada, opseg, sadržaj i raspored obveza te zadaće demonstratora određuje nositelj 
kolegija. Nastavnik je dužan obavijestiti demonstratora o njegovim obvezama te nadzirati 
njegov rad. 
 
Opterećenje demonstratora pri obavljanju njegovih obveza ne smije biti veće od 10 sati tjedno.  

 
Članak 7. 

 
Rad demonstratora podložan je evaluaciji od strane katedre, te evaluaciji od strane studenata. 
 
Demonstratoru koji je obavio najmanje 35 ili 50 sati nastave godišnje/dvije godine i čiji je rad 
ocijenjen pozitivno, Katedra(e) izdaje potvrdu o obavljenom radu.  
 

Članak 8.  
 

Demonstrator koji ne obavlja zadaće postavljane sukladno članku 7. stavak 1., bit će razriješen 
prava na održavanje demonstrature prije isteka vremena na koje je imenovan. 
 
Odluku o prestanku demonstrature donosi nositelj kolegija ili prodekan za nastavu (prodekan 
za engleski studij)  na temelju prijedloga nositelja kolegija ili dekana Fakulteta.  
 

Članak 9.  
 

Odrađenom demonstraturom student stječe pravo upisa demonstrature u dodatak diplomi 
(diploma supplement). 
 



IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10.  
  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama Fakulteta, 
a primjenjuje se od akademske godine 2021./2022.  

Odluka je usvojena sa 2 suzdržana glasa. 
 
Ad. 9.  

ODLUKA 
 o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju redovitih 

studenata  
 
Na temelju članka 63. stavka 6. točka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (“Narodne novine” 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 
94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18) i 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 Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, na elektroničkoj sjednici održanoj od 08. srpnja 2021. do 13. srpnja 2021., donijelo je 
 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI  
PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU  

REDOVITIH STUDENATA 
Članak 1. 

U Pravilniku o nagrađivanju redovitih studenata KLASA: 003-05/17-01/106, URBROJ: 2170-
24-01-17- 1, od 19. rujna 2017., članak 2. mijenja se i glasi: 

“Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i način nagrađivanja najboljih redovitih studenata 
integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, preddiplomskih sveučilišnih studija i 
diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu  u Rijeci, Medicinskom Fakultetu (dalje: 
Fakultet), povodom dana Fakulteta.” 

Članak 2. 

U Pravilniku o nagrađivanju redovitih studenata KLASA: 003-05/17-01/106, URBROJ: 2170-
24-01-17- 1, od 19. rujna 2017., članak 5. stavak 2. mijenja se i glasi: 

“Dekanova nagrada za uspjeh na studiju dodjeljuje se i diplomiranim  redovitim studentima 
integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, preddiplomskih sveučilišnih studija i 
diplomskih sveučilišnih studija, za ukupan uspjeh na studiju.” 

Članak 3. 

U Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika o nagrađivanju redovitih studenata KLASA: 
003-05/18-02/04, URBROJ: 2170-24-01-18- 1 od 11. rujna 2018. članak 7. mijenja se i glasi 

„Za diplomirane doktore medicine može se dodijeliti nagrada po kriteriju kliničkih predmeta 
u dogovoru s KBC-om Rijeka.“ 

Članak 4. 

U Pravilniku o nagrađivanju redovitih studenata KLASA: 003-05/17-01/106, URBROJ: 2170-
24-01-17- 1, od 19. rujna 2017. u članku 8. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi: 



 redoviti studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, preddiplomskih 
sveučilišnih studija i diplomskih sveučilišnih studija koji su predloženici za nagradu s 
osnova cijelog studija moraju imati prosječnu ocjenu iz svih godina studija najmanje 
4,50, ocjenu diplomskog  ili završnog rada najmanje 4,00. Kao kriterij se uzima i 
duljina trajanja studija. 

Članak 5. 

Ovlašćuje se Tajnik Fakulteta da redakcijski uredi, izda i objavi pročišćeni tekst Pravilnika 
o nagrađivanju redovitih studenata. 

Članak 6. 

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o nagrađivanju redovitih studenata stupa na snagu 
osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad.10.  

ODLUKA 
 o usvajanju Pravila ponašanja studenata za vrijeme proglašene epidemije/pandemije  

 
Na temelju 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 Medicinskog fakulteta u Rijeci, na elektroničkoj sjednici 
održanoj od 08. srpnja 2021. do 13. srpnja 2021., donijelo je 

 
PRAVILA PONAŠANJA STUDENATA ZA VRIJEME PROGLAŠENE 

EPIDEMIJE/PANDEMIJE 
 

Članak 1. 

Pravila utvrđena ovim dokumentom vrijede za sve studente Fakulteta za vrijeme trajanja 
situacije izazvane epidemijom/pandemijom zarazne bolesti.   

Studenti medicine dio su zdravstvenog sustava Republike Hrvatske i trebaju se ponašati po 
pravilima koja u tome sustavu vrijede za vrijeme trajanja epidemije/pandemije. 

Za vrijeme trajanja epidemije/pandemije studenti trebaju razumjeti da je veliki broj njihovih 
nastavnika zaposlen u zdravstvenim ustanovama i da svakodnevno dolazi u kontakt s 
pacijentima, većina kojih su najčešće pripadnici ranjivih skupina u slučaju obolijevanja od 
zarazne bolesti. Studenti također tijekom svoje nastave određeni dio vremena provode u 
zdravstvenim ustanovama u radu s pacijentima kojih su najčešće pripadnici ranjivih skupina u 
slučaju obolijevanja od zarazne bolesti. 

Članak 2. 

Pravila ponašanja za studente kod odvijanja nastavnih aktivnosti i boravka u prostorima 
Fakulteta te u kliničkim i suradnim ustanovama: 

1. Svi su studenti dužni tijekom nastave nositi zaštitne maske te češće prati ruke i dezinficirati 
ih pri ulasku u one prostorije gdje postoje dezinfekcijska sredstva. Prostorije se sukladno 
uputama redovito provjetravaju. 



2. Prilikom kontakata s nastavnicima i studentima dužni su držati propisane razmake od 1,5 m 
te nositi zaštitnu masku. 

3. Prilikom sjedenja kod predavanja, vježbi i seminara te pisanja pismenih ispita, boravka u 
prostorima Fakulteta ili kliničkih i suradnih ustanova te boravka u prostorijama knjižnica 
studenti su dužni držati propisane razmake od 1,5 m i nositi zaštitne maske. Na pismeni ispit 
svaki je student dužan donijeti svoju olovku i gumicu. 

4. Prilikom kliničkih vježbi i boravka u kliničkim i suradnim ustanovama studenti su dužni nositi 
odgovarajuću propisanu zaštitnu opremu i pridržavati se uputa koje u njima vrijede. 

5. Zabranjeno je okupljanje studenata u prostorima Fakulteta i ispred Fakulteta te u prostorima 
kliničkih i suradnih ustanova i pri tome su svi studenti dužni nositi zaštitne maske i poštovati 
propisanu udaljenost bilo da se radi o zatvorenim ili otvorenim prostorima. Prostorije se 
sukladno uputama redovito provjetravaju. 

6. Studenti su dužni izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu prije dolaska na Fakultet i njegova 
radilišta i potpisati izjavu da će to činiti svaki dan prije polaska na Fakultet i njegova radilišta 
i/ili ukoliko je to predviđeno pristati na dodatno mjerenje temperature kod ulaska na pojedina 
radilišta Fakulteta.  

7. Student koji izmjeri povišenu tjelesnu temperaturu ili ima simptome respiratorne bolesti 
(curenje iz nosa, kašalj, kihanje, bol u grlu) ne smije pohađati nastavu dok traje razdoblje 
povišene tjelesne temperature i ima respiratorne simptome. Nastavu koju nije pohađao treba 
nadoknaditi u dogovoru s pročelnikom nadležne katedre ili  voditeljem predmeta.  

8. Student  kojemu bude određena mjera samoizolacije ili bude pozitivan na SARS-CoV-2 virus 
(u daljnjem tekstu: virus) ne smije pohađati nastavu na Fakultetu tijekom trajanja mjera 
samoizolacije i bolesti. Isto dokazuje nalazom pozitivnog testa ili izrečene mjere samoizolacije 
(izabrani liječnik, nadležni studentski liječnik, epidemiolog). Nastavu koju nije pohađao treba 
nadoknaditi u dogovoru s pročelnikom nadležne katedre ili voditeljem predmeta.  

9. U slučaju da student sumnja da je bio izložen virusu dužan je javiti se telefonski ili e-mailom 
svom izabranom liječniku ili nadležnom studentskom (školskom) liječniku  koji će temeljem 
podataka i u dogovoru sa studentom provesti potrebnu dijagnostičku obradu (uključujući i 
izdavanje elektroničke uputnice za testiranje). U slučaju bilo kakvih problema vezanim uz 
testiranje student treba postupati prema specifičnim uputama za studente kod kojih postoji 
sumnja na zaraznu bolest koja je uzrok pandemije/epidemije koje su objavljene na mrežnim 
stranicama Fakulteta. 

10. Student koji se ne bude pridržavao Pravila iz stavka 1. ovog članka toč. 1.-9. tijekom 
održavanja nastave bit će udaljen s nastave kako ne bi pacijente, svoje kolege i nastavnike 
izlagao riziku od zaraze i protiv njega će biti pokrenut stegovni postupak.  
Protiv studenata koji budu kršili mjeru samoizolacije ili prikrivali da su pozitivni na virus i 
nepotpuno obavještavali nadležnu epidemiološku službu o svojim kontaktima pokrenut će se 
uz stegovni i drugi odgovarajući kazneni postupak. 

Članak 3. 

Pravila ponašanja za studente izvan prostorija Fakulteta te u kliničkim i suradnim 
ustanovama: 

1. Studenti Medicinskog fakulteta u Rijeci dužni su držati se svih epidemioloških mjera koje 
vrijede na području Republike Hrvatske vezano uz proglašenu epidemiju/pandemiju.  



2. Studenti Medicinskog fakulteta u Rijeci ne smiju sebe, a time i svoje pacijente, nastavnike i 
kolege, ali i ostalo pučanstvo izlagati nepotrebnim rizicima od zaraze virusom stoga se 
preporuča nošenje maski u svim javnim zatvorenim prostorima gdje borave uz pridržavanje 
propisane distance. 

3. Ne preporučuje se pohađanje noćnih klubova, niti boravak na većim okupljanjima ljudi 
(rođendani, proslave, promocije, vjenčanja, sprovodi, osim ukoliko se ne radi o najužim 
članovima njihovih obitelji). 

4. Preporučuje se svakodnevna fizička aktivnost najbolje na otvorenim prostorima (hodanje, 
trčanje, bavljenje nekim drugim oblicima sportskih i fizičkih aktivnosti). U slučaju bavljenja 
fizičkim i sportskim aktivnostima u zatvorenim prostorima studenti su se dužni pridržavati 
propisanih epidemioloških mjera za određeni tip aktivnosti.  

Članak 4. 

Obrazac izjava studenata kojom se potvrđuje da su pročitali i razumjeli Pravila ponašanja 
studenata za vrijeme proglašene epidemije/pandemije te da će postupati u skladu s istim za 
vrijeme trajanje epidemije/pandemije (obrazac 1) nalazi se u prilogu ovog Pravilnika ponašanja 
studenata i čini njegov sastavni dio. 
 
Ovaj Pravilnik ponašanja studenata stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj 
ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.       

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 11.  

ODLUKA  
o dopuni plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Medicina  
 

I. Usvaja se dopuna plana vanjske suradnje na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina (odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 
003-06/20-02/338, URBROJ: 2170-24-01-19-2/TT od 06. listopada 2020. godine ) 
u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su sastavni dio. 
 

Ad. 12.  
ODLUKA  

o imenovanju Tomislava Pavlešića, dipl. ing. agr., gostujućim nastavnikom na Katedri 
za tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
I. Tomislav Pavlešić, dipl. ing. agr., imenuje se gostujućim nastavnikom Medicinskog 

fakulteta u Rijeci. 
 

II. Gostujućem nastavniku Tomislavu Pavlešiću, dipl. ing. agr., povjerava se izvođenje do 
jedne trećine nastavnog kolegija Tehnologija i kontrola kakvoće hrane biljnog podrijetla 
na Katedri za tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

 
 



Ad. 13. 
ODLUKA  

o imenovanju mr. sc. Saše Šušnića, dipl. sanit. ing., gostujućim nastavnikom na 
Katedri za tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta u Rijeci  

 
I. Mr. sc. Saša Šušnić, dipl. sanit. ing., imenuje se gostujućim nastavnikom Medicinskog 

fakulteta u Rijeci. 
 

II. Gostujućem nastavniku mr. sc. Saši Šušniću, dipl. sanit. ing., povjerava se izvođenje 
do jedne trećine nastavnog kolegija Sustavi sigurnosti hrane na Katedri za tehnologiju 
i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

III. Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

Ad. 14.  
ODLUKA  

o usvajanju anketnog obrasca „Vrednovanje studijskog programa i nastave na 
specijalističkim studijima“ 

 
I. Usvaja se anketni obrasac „Vrednovanje studijskog programa i nastave na 

specijalističkim studijima“ 
 

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

Ad. 15.  
ODLUKA  

o promjeni naziva izbornog predmeta i studijske godine  izvođenja predmeta od 
akademske 2021./2022. godine 

 
(na temelju Odluke o financiranju projekata razvoja online kolegija na Sveučilištu u u Rijeci – 
KLASA: 080-02/20-01/47, URBROJ: 2180-57-03-20-23 od dana 6. studenog 2020. i Ugovoru 
o dodjeli sredstava po natječaju za projekte razvoja online kolegija na Sveučilištu u Rijeci od 
dana 19. studenoga 2020. godine) 

 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 
 
 
 
 
 

Voditelj Predmet Prijedlog novog 
naziva predmeta 

Studij Studijska 
godina  

Prijedlog  
studijske 
godine 

izv.prof.dr.sc. 
Olga Cvijanović 
Peloza  

Anatomska sekcija 
topografskih regija 
toraksa i abdomena 

Virtualna 
sekcija 
topografskih 
regija toraksa i 
abdomena  

Medicina 3. 1.  



Ad. 16. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a  
 

Ad. 16. I.  
ODLUKA  

o izboru predstojnika/ice Zavoda za histologiju i embriologiju 
 

Prof. dr. sc. BOJAN POLIĆ, dr. med., izabire se za predstojnika Zavoda za 
histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

Odluka se primjenjuje od 01. rujna 2021.         
 

Ad. 16. II.  
ODLUKA  

o izboru šefa/ice (pročelnika/ce) Katedre za oftalmologiju 
 

Doc. dr. sc. TEA ČALJKUŠIĆ MANCE, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu) 
Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od četiri (4) godine. 

Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.       
 
Odluka je usvojena sa 4 suzdržana glasa. 
 
Ad. 16. III.  

ODLUKA  
o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice     

        
I. Pokreće se postupak izbora predstojnika/ice  
 

a) Zavoda za medicinsku biologiju i genetiku, 
b) Zavoda za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju, 
c) Zavoda za molekularnu medicinu i biotehnologiju. 

 
II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim 

stranicama Fakulteta, s danom 19. srpnja 2021.  
  

III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.  
 

IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za mandatno 
razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su dužni dostaviti i 
izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve navedeno i na CD-
u ili USB stick-u). 

  
V.   Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog  

           fakulteta u Rijeci. 
 

Ad. 16. IV.  
ODLUKA  

o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice)     
        

I. Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce) 
 

a) Katedre za onkologiju i radioterapiju. 
 



II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim 
stranicama Fakulteta, s danom 19. srpnja 2021.  

  
III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.  
 
IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za mandatno 

razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su dužni dostaviti i 
izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve navedeno i na CD-
u ili USB stick-u). 

  
V.   Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog  

           fakulteta u Rijeci. 
 
Ad. 16. V.  

ODLUKA 
 o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 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 
docent, 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 neodređeno vrijeme  s punim radnim 
vremenom. 

 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, 
dr. med., prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, dr. med. 

 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i izv. prof. dr. 
sc. Kristina Pilipović, dr. med. 
 
 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 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. 
 
 c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme  s nepunim radnim vremenom – 15 sati 
tjedno. 

 Imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, dr. med. 



 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med., izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med. i izv. 
prof. dr. sc. Klementina Ružić, dr. med. 
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana interna medicina, za potrebe Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i 
zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  
 Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Toni Valković, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Duška Petranović, dr. med. 
 

e) 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.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med., 
prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. i prof. dr. sc. Snježana Bajek, dr. med.  
 

f) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, 
znanstvena grana posebne sociologije, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u 
medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 
20 sati tjedno.  
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Stjepka Popović, nas. doc. 
dr. sc. Branko Ančić i prof. dr. sc. Siniša Zrinščak  
 

g) 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.  
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Cuculić, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Valter Stemberga, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. 
 
Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 
 

h) 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. 
  



 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med., 
prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. i doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. med. 
 

i) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
  
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, 
dr. med., izv. prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. med. i prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. 
 
Ad. 16. VI.  

ODLUKA 
 o poništenju dijela natječaja  

 
Poništava se natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ , na WEB stranicama 

Fakulteta i na Euraxess Jobs Portalu dana 23. lipnja 2021. godine, te u «Večernjem listu» dana 
20. lipnja 2021. godine, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu 
asistent, 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 određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 
sati tjedno. 
 
Ad. 16. VII.  

ODLUKA  
o provođenju postupka reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i imenovanju stručnog 

povjerenstva  
a) 

I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Brankice Mijandrušić-Sinčić, dr. 
med., u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., 
prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i prof. dr. sc. Ante Tonkić, 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. 
 
b) 

I. Pokreće se postupak reizbora prof. dr. sc. Srđana Novaka, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 



grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., 
prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i prof. dr. sc. Branimir Anić, 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. 
 
c) 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Tamare Šoić-Vranić, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, 
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. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. 
med., prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. i prof. dr. sc. Ivica Grković, 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. 
 
d) 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Hrvoja Jakovca, dr. med., u 
znanstveno-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. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo 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. 

 
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. Jadranke Vraneković, prof. biologije 

i kemije, u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Smiljana Ristić, dipl. 
biolog, prof. dr. sc. Saša Ostojić, dipl. ing. i izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, 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. 
 
f) 

I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Ite Hadžisejdić, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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. 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med., 
prof. dr. sc. Ksenija Jurinović, dr. med. i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, 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. 
 
Ad. 16. VIII.  

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

 
a) 

Doc. dr. sc. FRANJO LOVASIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanrdni profesor, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina 

 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2021. 

Odluka je usvojena sa 1 suzdržan glas. 



b) 
Dr. sc. NADO BUKVIĆ, 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 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s 
nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 02. kolovoza 2021.    
  

Ad. 16. IX.  
ODLUKA  

o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje  
 
 Izv. prof. dr. sc. JELENA TOMAC, 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 
citologija, histologija i embriologija, na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 26. srpnja 2021.   
       

Ad.16. X.  
ODLUKA  

o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje 
 
a) 

Nasl. doc. dr. sc. ALEKSANDRA PIRJAVEC MAHIĆ, dr. med., viša znanstvena 
suradnica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
b) 

Dr. sc. TOMISLAV KRČMAR, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje 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 nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

c) 
Dr. sc. VLASTA ORLIĆ KARBIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 

znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, 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, 
na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

Ad. 16. XI.  
ODLUKA 

 o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 
a) 

TIANA GRUBEŠIĆ, 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 radiologija, na Katedri za 
radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. rujna 2021.  

b) 
LUCIJA RUŽMAN, 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 pedijatrija, na Katedri za 
pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, u nepunom radnom 
vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 01. rujna 2021.  
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 16. XII.  

ODLUKA  
o neizboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  

 
DARKO GUMBAREVIĆ, dipl. ing. kemije, ne izabire se za suradnika 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, u punom radnom vremenu.   
 
Odluka je usvojena uz 1 glasa protiv. 
 
Ad. 16. XIII.  

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

zvanje, po osobnom zahtjevu  
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Tee Čaljkušić Mance, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena 
suradnica, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 



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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Tee Čaljkušić 
Mance, dr. med., u znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Ad. 16. XIV.  

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

zvanje, po osobnom zahtjevu 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. 
Bojana Miletića, 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 dr. sc. Bojana Miletića, dr. 
med., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Ad. 16. XV.  

ODLUKA  
o provođenju postupka izbora u znanstveno zvanje po osobnom zahtjevu i imenovanju 

stručnih povjerenstva 
   

a) izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., nastavnik u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor, na Katedri za internu medicinu, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, 
dr. med., prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i prof. dr. sc. Neven Ljubičić, dr. med. 

 
b) doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  

zvanju i na radnom mjestu docentica, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju, za 
izbor u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. 
med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med. 
 

c) dr. sc. Irena Kovačević, dipl. med. techn., viša predavačica Zdravstvenog  
veleučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 



Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., izv. 
prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. 

 
d) dr. sc. Dolores Janko Labinac, dr. med., zaposlenica Opće bolnice Pula, Odjela  

za neurologiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Vladimira Vuletić, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med. i prof. dr. sc. Marija Bošnjak, dr. med. 

 
e) nasl. izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med., zaposlenik Kliničke bolnice Merkur,  

Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., 
prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med. 

 
f) izv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med., nastavnica u znanstveno- 

nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Katedri za maksilofacijalnu 
kirurgiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i prof. dr. sc. Predrag Knežević, dr. med. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 

g) dr. sc. Diana Maržić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju i na radnom  
mjestu poslijedoktorandica, na Katedri za otorinolaringologiju, za izbor u znanstveno zvanje – 
znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med., 
doc. dr. sc. Marko Velepič, dr. med. i prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med. 

 
h) dr. sc. Biljana Kurtović, mag. med. techn., predavačica Zdravstvenog veleučilišta  

u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., izv. 
prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. 
 

Ad. 16. XVI.  
ODLUKA  

o provođenju postupka davanja mišljenja o ispunjavanju kriterija znanstvene 
izvrsnosti po zahtjevu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i 

imenovanju stručnog povjerenstva 
 

a) prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj, nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti 
profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, 



za davanje mišljenja o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti, radi nastavka rada nakon 
65. godina života. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med., 
prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. i prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr. med.  
 
16. XVII. 

 ODLUKA 
 za produljenje ugovora o radu na određeno vrijeme od jedne godine  

 
I. Medicinski fakultet u Rijeci utvrđuje potrebu za nastavkom rada prof. dr. sc. Stipana 

Jonjića, dr. med., nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, nakon navršene 65 godine života, s kojim će se 
produljiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od jedne godine (na teret Državnog proračuna), 
od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2023. 
 

II. Imenovani iz točke I. ove odluke ispunjava slijedeće uvjete nastavne, znanstvene i 
stručne izvrsnosti definirane Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci: 
        

a) autor ili koautor 2 (dva) sveučilišna udžbenika – nastavna izvrsnost: ne udovoljava 
 
b) član istraživačkog tima na znanstvenom projektu/programu financiranom iz 

sredstava EU fondova i međunarodnih projekata, a čija je realizacija od interesa za 
sastavnicu – znanstvena izvrsnost: udovoljava 

 
c) vođenje nacionalnog ili međunarodnog strateškog stručnog ili znanstvenog projekta 

koji se financira javnim sredstvima – stručna i znanstvena izvrsnost: udovoljava. 
 

III. Ova odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 
 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
Ad. 17.  

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

za 2021. godinu  
 

I. Prihvaća se II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 
kadrovskih promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
II. Sastavni dio ove Odluke je II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja 

i ostalih kadrovskih promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
III. II. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promjena za 2021. godinu Medicinskog fakulteta u Rijeci dostavlja se Senatu 
Sveučilišta u Rijeci. 

 
 
 



Ad. 18. D o k t o r s k i   s t u d i j i   
 

Ad. 18.I.  
ODLUKA 

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

 
a) 

I. Utvrđuje se da Natalia Jug Vučko, mag. pharm. inv., 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: „Karakterizacija citoplazmatskog odjeljka za sklapanje viriona i 
reorganizacija Golgijeva aparata u ranoj fazi citomegalovirusne infekcije” 
pristupnice Natalije Jug Vučko, mag. pharm. inv. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Dora Višnjić, 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”.  

 
b) 

I. Utvrđuje se da Jasna Marušić, 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: „Povezanost mutacijskog statusa PIK3CA gena i izražaja CTLA-4, PD-
1 i tumorskog infiltrata limfocita u karcinomu dojke i njihova prognostička vrijednost” 
pristupnice Jasne Marušić, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Ingrid Belac-Lovasić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Snježana Tomić, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Grebić Damir, 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”.  

 
c) 

I. Utvrđuje se da mr. sc. Bojan Glažar, dr. med., student Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje 
postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme 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. prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Igor Eterović, prof. filozofije i povijesti 

 
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”.  

 
Odluka je usvojena uz 2 suzdržana glasa. 
 
 
 



d) 
I. Utvrđuje se da Eliša Papić, dr. med., student Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Biomedicina ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme 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. prof. dr. sc. Fran Borovečki, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Jelena Marinić, dipl. ing. preh. teh.  

 
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”.  

 
e) 

I. Utvrđuje se da Tamara Fable, 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: „Uloga kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka kao mjere unaprjeđenja 
upravljanja kardiovaskularnim čimbenicima rizika u obiteljskoj medicini” pristupnice 
Tamare Fable, dr. med. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Lidija Orlić, dr. med. 
2. izv. prof. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Branislava Popović, 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”.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
Ad. 18.II.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 

I. Utvrđuje se da Vesna Višekruna Vučina, dr. med., 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 učinkovitosti sezonskog cjepiva protiv gripe u osoba starije 
životne dobi u Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2021. godine” pristupnice Vesne 
Višekruna Vučina, dr. med. u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, 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”.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 
 
 
 
 
 
 



Ad. 18.III.  
ODLUKA  

o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina 

 
I. Utvrđuje se da Ivan Ivanovski, 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: „Imunološki odgovor bolesnica s karcinomom dojke tretiranih 
levobupivakainom uz primjenu paravertebralnog ili površinskih blokova prsnog 
koša” pristupnika Ivana Ivanovskog, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Dinko Tonković, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Đordano Bačić, 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”.  

 
Ad. 18.IV.  

ODLUKA  
o ocjeni teme doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
 
a) 

I. Utvrđuje se da Toni Buterin, mag. sanit. ing., student Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ispunjava 
uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Povezanost smrtnosti stanovništva i industrijskog onečišćenja tijekom 
20. stoljeća na području Labinštine s implikacijama na bioetičke standarde” 
pristupnika Tonija Buterina, mag. sanit. ing. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Morana Tomljenović, dr. med 



2. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med.  
3. prof. dr. sc. Vladimir Mićović, 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”.  

 
b) 

I. Utvrđuje se da Sandra Rusac-Kukić, dr. med., studentica Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ispunjava 
uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 
naslovom: „Značenje molekularnih obrazaca povezanih s oštećenjem tkiva proteina 
visoke pokretljivosti skupine B1 i proteina S100A8/A9 te njihova receptora za 
napredne glikacijske proizvode u serumu bolesnika s osteoartritisom koljena i kuka 
u hrvatskoj populaciji” pristupnice Sandre Rusac-Kukić, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Danka Grčević, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Felina Anić, 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”.  

 
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan glas. 



Ad. 18.V.  
ODLUKA  

o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Biogeneza 
citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona preuređivanjem sortiranja u 
endosomalnim reciklirajućim domenama” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Biomedicina, Igora Štimca, mag. sanit. ing.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin, dipl. ing. biol.  
 

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. 

 
b) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost interakcija 
polimorfizama gena PPARA i PPARG i prehrambenih navika s metaboličkim 
parametrima i težinom simptoma u bolesnika sa shizofrenijom i velikim depresivnim 
poremećajem” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Jelene Rebić, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl. ing., a za 
komentora izv. prof. dr. sc. Klementina Ružić, 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. 

 
c) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Usporedba reparacijskog 
odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne 
kosti” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, 
Matka Oguića, dr. med. dent. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med., a za 
komentora izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent.  
 



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. 
 

d) 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga kalpaina u smrti 

srčanih stanica” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Leona Kunišeka, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš, dr. med., a za 
komentora izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med.  
 

III. Do predaje disertacije u postupak ocjene, imenovani 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. 

 
Ad. 18.VI.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina 
 
a) 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Cijeljenje apikalnog 
parodontitisa nakon nekirurškog endodontskog liječenja: utjecaj šećerne bolesti i 
navike pušenja duhana” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Dentalna medicina, Eme Paljević, dr. med. dent.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, dr. med. dent., a za 
komentora dr. sc. Romana Peršić Bukmir, dr. med. dent.  
 

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) 
I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost stanja 

stomatognatog sustava s učinkovitošću žvakanja u djece” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina, Odri 
Cicvarić, dr. med. dent.  
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Danko Bakarčić, dr. med. dent.  
 

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. 

 
Ad. 18.VII.  

ODLUKA  
o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanje mentora studenata 

Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uporaba umjetne 
inteligencije u dijagnostici i odabiru optimalnog liječenja karcinoma prijelaznog 
epitela mokraćnog mjehura” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina, Klare Smolić, dr. med.  
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med., a za komentora 
prof. dr. sc. Zlatan Car, dipl. ing. str. 
 

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. 

 
Ad. 18.VIII.  

ODLUKA  
o ocjeni doktorskog rada studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Biomedicina  
 
a) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Izražaj 
bjelančevine toplinskog šoka HSP60 i receptora TLR2 i TLR4 u miokardu srca s 
hipertrofijom lijeve klijetke“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina, Antuna Ferenčića, dr. med.: 



 
1. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki, dr. med. 
3. prof. dr. sc. Dražan Kovač, dr. med. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorske disertacije 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 i polja. Izvješće se podnosi na obrascu PDS7. 
U izvješću je pod Napomena potrebno navesti popis primjedbi i preinaka koje su u 
tekstu doktorske disertacije učinjene s obzirom na prethodne primjedbe članova 
Povjerenstva za ocjenu.  

 
b) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Uloga 
polimorfizama gena za proteinski nosač i receptor za vitamin D u infarktu miokarda“ 
studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Damira 
Raljevića, dr. med.: 

 
1. izv. prof. dr. sc. Nada Starčević-Čizmarević, dipl. sanit. ing. 
2. prof. dr. sc. Roberta Petlevski, dipl. ing. med. biokem. 
3. doc. dr. sc. Teodora Zaninović-Jurjević, dr. med. 

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorske disertacije 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 i polja. Izvješće se podnosi na obrascu PDS7. 
U izvješću je pod Napomena potrebno navesti popis primjedbi i preinaka koje su u 
tekstu doktorske disertacije učinjene s obzirom na prethodne primjedbe članova 
Povjerenstva za ocjenu.  

 
c) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Korelacija 
između serumske razine biljega koštane pregradnje i MSCT kalcijskih vrijednosti 
koronarnih arterija u bolesnika s niskim, umjerenim i visokim kardiovaskularnim 
čimbenikom rizika“ studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Marina Oštrića, dr. med.: 

 
1. prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. 

 



II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorske disertacije 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 i polja. Izvješće se podnosi na obrascu PDS7. 
U izvješću je pod Napomena potrebno navesti popis primjedbi i preinaka koje su u 
tekstu doktorske disertacije učinjene s obzirom na prethodne primjedbe članova 
Povjerenstva za ocjenu.  

 
d) 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Utjecaj 
ponavljajuće blage traumatske ozljede mozga na regulaciju TAR DNK-vezujućeg 
proteina 43, neuropatologiju i funkcionalne ishode u miša“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Jelene Rajič 
Bumber, dipl. ing. biol.: 

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

 
II. Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke dostavlja se primjerak doktorske disertacije 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 i polja. Izvješće se podnosi na obrascu PDS7. 
U izvješću je pod Napomena potrebno navesti popis primjedbi i preinaka koje su u 
tekstu doktorske disertacije učinjene s obzirom na prethodne primjedbe članova 
Povjerenstva za ocjenu.  

 
Ad. 18.IX.  

ODLUKA  
o usvajanju okvirnih tema istraživanja za akademsku 2021./2022.  

 
I. Usvajaju se okvirne teme istraživanja mentora i komentora za upis na Doktorsku školu 

iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2021./2022. godini u 
tablici koja prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 
 

Ad. 18.X.  
ODLUKA  

o raspisivanju natječaja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo 

 
I. Raspisat će se natječaj za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 

biomedicina i zdravstvo u tekstu koji prileži ovoj Odluci i njezin je sastavni dio. 
 



II. Sastavni dio ove Odluke je popis mentora i okvirnih tema istraživanja.  
 

III. Utvrđuje se visina školarine za studij iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi: 
 za državljane Republike Hrvatske 15.000,00 kuna po godini; 
 za strane državljane (koji nisu državljani članica EU) 20.000,00 kuna po godini. 

 
IV. Natječaj iz točke 1. objavit će se u Novom listu 29. kolovoza 2021. godine i na mrežnim 

stranicama Fakulteta 30. kolovoza 2021. godine. 
 
Ad. 18.XI.  

ODLUKA  
o promjeni suradnika na izbornom kolegiju Doktorske škole  

 
I. Na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Dentalna medicina koji se 

izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na 
izbornom kolegiju “Javnozdravstveni aspekt dentalne medicine“, voditelja prof. dr. sc. 
Stjepana Špalja, dr. med. dent., uz dosadašnje suradnike, za novu suradnicu na 
kolegiju imenuje se dr. sc. Martina Žigante, dr. med. dent. 

 
Ad. 18.XII.  

ODLUKA  
o verificiranju pozvanih predavanja Doktorske škole  

 
a) 

I. Predavanje dr. sc. Marija Maličkog „Preprint poslužitelji i otvoreni recenzijski postupak“ 
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) 

I. Predavanje dr. sc. Marija Maličkog „Kako napisati znanstveni rad?“ 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.  

 
 
 
 



Ad. 19. P o s l i j e d i p l o m s k i  s t u d i j i  
 

Ad. 19.I.  
ODLUKA  

o promjeni mentora i imenovanje komentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

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

 
II. Za novog mentora imenuje se nasl. doc. dr. sc. Tomislav Mađarević, dr. med. 

 
III. Imenuje se komentor nasl. doc. dr. sc. Mario Cindrić, dipl. ing. kemije  
 

Ad. 19.II.  
ODLUKA  

o promjeni mentora na Doktorskom studiju Biomedicina 
 

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

 
II. Za novog mentora imenuje se prof. dr. sc. Nataša Ivančić Jokić, dr. dent. med. 

 
 
Ad.  20.  I z d a v a č k a   d j e l a t n o s t   

 
Ad. 20.I.  

ODLUKA  
o  prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu priručnika  

 
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu priručnika pod 

naslovom Akademsko pisanje autorice: Vanja Pupovac 
 
II. Ova odluka proslijedit će se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u 

Rijeci.  
 

Ad. 20.II.  
ODLUKA  

o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu udžbenika  
I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika pod 

naslovom Hitna stanja u pedijatriji urednika: Julije Meštrović, Branka Polić i Joško 
Markić 

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

Rijeci.  
Odluka je usvojena uz 1 suzdržan i 1 glas protiv. 
 
 
 
 



Ad. 20.III.  
ODLUKA  

o izboru novog člana Povjerenstva za izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta u 
Rijeci  

 
I. Imenuje se dr. sc. Robert Doričić, mag. admin. sanit. za člana Povjerenstva za 

izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta u Rijeci 
 

II. Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja. 
 
 

22. R a z n o 
  
 Dekan, izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., pozvao je Vanu Persen, mag. admin. 
sanit. da održi prezentaciju rada Povjerenstva za rashod dugotrajne nefinancijske imovine, 
koja je sastavni dio ovoga Zapisnika. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 

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

 


