
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/37 
URBROJ: 2170-24-01-20-2/TT 
Rijeka, 29. lipnja 2020. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
 XIV. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 
2019./2020., održane 29. lipnja 2020. godine u Predavaonici br. 1 u 14,00 sati. 
 
Prisutno:  145 članova Vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika 
 
Odsutno:  5 članova 
 
 

D n e v n i  r e d 
 
 

1. Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana. 
 

2. Provođenje postupka glasovanja za izbor dekana. 
 

3. Objava rezultata glasovanja i donošenje odluke o verifikaciji izvješća 
Povjerenstva za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana (verifikacijom 
izvješća donijeta je odluka o izboru dekana). 

 
 
 
Ad. 1.  Na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće jednoglasno je odnijelo slijedeću  
 

  O D L U K U 
    o imenovanju Povjerenstva  
            za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana 

 
I. Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana, u 
sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Elvira Mustać, dr. med. 
4. Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med. 
5. Prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med. 

 
II. Glasovanjem u postupku izbora dekana rukovodi Povjerenstvo za provođenje postupka  
glasovanja za izbor dekana. Povjerenstvo predaje članovima Vijeća glasačke listiće, 
evidentira preuzimanje uz potpis člana Vijeća, nadgleda proceduru glasovanja, brine o 
pravilnosti izbora, prebrojava glasove i utvrđuje njihovu valjanost, te objavljuje rezultate 
glasovanja. 

 



Ad. 2.  
 Dekan je pozvao da se krene sa postupkom glasovanja. Nakon završenog glasovanja 
svih nazočnih članova Vijeća, Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja, nakon 
prebrojavanja glasova podnosi slijedeće izvješće: 
 
I. Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana pregledom 
kompletnog izbornog materijala, utvrdilo je: 
  

a) da je u spisku članova Fakultetskog vijeća upisano 150 člana, 
b) da je od ukupnog broja članova Vijeća glasovanju pristupilo 145 člana, 
c) da je potrebna kvalificirana većina od 76 članova Vijeća 
d) da je nevažećih listića bilo 0. 

 
II.  Prebrojavanjem glasova utvrđen je slijedeći rezultat: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., dobio je 69 glasova, 
2. Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. dobio je 32 glasa 
3. Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. dobio je 15 glasova 
4. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. dobio je 29 glasova. 

 
III.    Na temelju rezultata glasovanja, sukladno članku 23. stavak 10. Statuta Fakulteta, 
Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana utvrdilo je da niti jedan od 
predloženika nije dobio natpolovičnu većinu glasova svih članova Vijeća, te proglašava da se 
glasovanje ponavlja za: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Peru Lučina, dr. med. 

 
Ad. 3. 

 
I. Nakon  ponovljenog  postupka  glasovanja  Povjerenstvo  za  provođenje  postupka  
glasovanja za izbor dekana pregledom kompletnog izbornog materijala, utvrdilo je: 

  
a)  da je u spisku članova Fakultetskog vijeća upisano 150 člana, 
b)  da je od ukupnog broja članova Vijeća glasovanju pristupilo 143 člana, 
c) da je potrebna kvalificirana većina od 76 članova Vijeća 
d) da je nevažećih listića bilo 1, iz razloga što je neispravno ispunjen. 

 
II. Prebrojavanjem glasova utvrđen je slijedeći rezultat: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., dobio je 90 glasova. 
2. Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., dobio je 52 glasa. 

 
III. Na temelju rezultata glasovanja, sukladno članku 23. stavak 9. Statuta Fakulteta,  
Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana, utvrdilo je da je izv. prof. 
dr. sc. Goran Hauser, dr. med. dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova 
Fakultetskog vijeća.  
 



Na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana 
predlaže se prihvaćanje ovog izvješća te Fakultetsko vijeće donosi jednoglasno sljedeću 
 
 

O D L U K U 
 

I. Izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., izvanredni profesor, izabran je za 
dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na vrijeme od tri godine. 

 
II. Dekanski mandat iz točke I. ove Odluke počinje teći prvog dana akademske 

2020./2021. godine. 
 
III. Ova Odluka dostavit će se na potvrdu Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

 
IV. Sastavni dio ove Odluke čine životopis i program rada izv. prof. dr. sc. Gorana 

Hausera, dr. med. 
 

 
 

Dekan prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. čestitao je na izboru i dao riječ izv. prof. 
dr. sc. Goranu Hauseru, dr. med., koji se zahvalio na ukazanom povjerenju i podršci. 

 
 

Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 

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

 
 


