
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 007-06/22-01/10 
URBROJ: 2170-24-01-22-1 
Rijeka, 09. rujna 2022. 
 

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

P O Z I V 
za  XII. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2021./2022. 

 
 
 koja će se održati u elektroničkom obliku od 09. rujna 2022. godine do 13. rujna 
2022. godine te u Predavaonici br. 2 na Medicinskom fakultetu u Rijeci, 13. rujna 2022. 
godine u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika X. sjednice Fakultetskog vijeća održane od 08. srpnja do 12. 

srpnja 2022. godine te zapisnika XI. elektroničke sjednice održane od 28. srpnja do 
02. kolovoza 2022. godine – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
2.  I z v j e š ć e   d e k a n a 

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

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

 
5. Donošenje odluke o imenovanju prof. dr. sc. Sanje Kupešić-Plavšić, dr. med., 

gostujućom profesoricom na programu cjeloživotnog obrazovanja „Moderna i 
praktična medicinska edukacija“ – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prof. dr. sc. Sanja Kupešić-Plavšić, dr. med., imenuje se gostujućom profesoricom 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

II. Gostujućoj profesorici, prof. dr. sc. Sanji Kupešić-Plavšić, dr. med., povjerava se 
izvođenje do jedne trećine nastavnog kolegija „Simulacija kliničkog poučavanja“ na 
programu cjeloživotnog obrazovanja „Moderna i praktična medicinska edukacija“ 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 



 
6. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni plana vanjske suradnje na integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 
– prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se izmjena i dopuna plana vanjske suradnje na integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 
(odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 003-06/21-02/472, URBROJ: 2170-24-01-21-
3/TT od 12. listopada 2021. godine ) u tablicama koje prileže ovoj Odluci i njezin su 
sastavni dio. 
 

7. Donošenje odluke o promjeni voditelja predmeta na Integriranom preddiplomskom 
i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku za akademsku 
2022./2023. godinu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 
a) Promjene voditelja predmeta od akademske 2022./2023. godine 

 
8. Donošenje odluke o prijedlogu mentora – nastavnika za studente u akademskoj 

2022./2023. godini na Preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Sanitarno inženjerstvo te  Preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko 
laboratorijska dijagnostika – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

a) na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo 
 
I. GODINA   
mentor - doc. dr. sc. Mirna Petković Didović  
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  
tel. 651-159  
elektronička pošta: mirnapd@medri.uniri.hr  
  
mentor – izv.prof. dr. sc. Jadranka Vraneković  
Zavod za biologiju i medicinsku genetiku  
tel. 651-292  
elektronička pošta: jadranka.vranekovic@uniri.hr  

Predmet  Dosadašnji 
voditelj 

Prijedlog novog 
voditelja 

Studij Studijska 
godina  

Status 
kolegij

a 
Paediatrics 
 
 

Prof.dr.sc. Jelena 
Roganović 

Doc.dr.sc. 
Kristina Lah 

Tomulić 
 

Medicina na 
engleskom 
jeziku 

5. OBV 



II. GODINA   
mentor - prof. dr. sc. Gordana Žauhar  
Zavod za medicinsku fiziku i biofiziku   
tel: 651 210  
elektronička pošta: gordana.zauhar@medri.uniri.hr  
  
mentor – izv.prof. dr. sc.  Dalibor Broznić  
Zavod za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemijutel: 651 271  
elektronička pošta: dalibor.broznic@medri.uniri.hr   
  
III. GODINA   
mentor  - doc. dr. sc. Mateja Ožanič   
Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju 
tel: 651 990 
elektronička pošta: mateja.ozanic@medri.uniri.hr  
 
mentor - doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak  
Katedra za zdravstvenu ekologiju 
tel: 09 15397660  
elektronička pošta: dijanatl@medri.uniri.hr 
 

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

c) na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika 

 
I. GODINA   
mentor - Izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jureša 
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju  
tel. 651-132 
elektronička pošta: gordanacj@uniri.hr  
 
II. GODINA   
mentor – Doc.dr.sc. Marina Babić Čač 
Zavod za histologiju i embriologiju 
tel. 651 264 
elektronička pošta: marina.babic@uniri.hr 
 



9. Donošenje odluke o prijedlogu mentora za studente 1. godine Integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina – prilog na 
SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Kristina Pilipović, dr. med. 
 
Mohammad Al-Younis 

Nina Anastasovski 

Andrijana Andrešić 

Zlatko Andročec 

Maritea Arelić 

 
Mentor: Prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski dr. med. 
 
Erika Babić 

Marta Babić Vareško 

Ilija Baković 

Karlo Balenović 

Marija Ban 

 
Mentor: Prof.dr.sc. Dinko Vitezić, dr.med. 
 
Luka Barać 

Ana Bardić 

Matija Bekina 

Eva Benjak 

Ante Berić 

 
Mentor: Prof. dr.sc. Saša Ostojić, dr.med. 
 
Mare Theodora Bervanakis 

Petra Bilosnić 

Tibor Birko 

Borna Borić 

Laura Bosner 

 
Mentor: Doc. dr. sc. Nina Pereza, dr.med. 
 
Tin Brkić 

Dominik Buršić 

Elena Stella Buzina 

Karla Capek 

Fran Crnković 

 
 
 
 



Mentor: Doc.dr.sc. Siniša Dunatov, dr.med. 
 
Luka Cvitanović 

Vladimir Cvitanović 

Lucia Ćelić 

Stella Ćuk 

Luka Ćurić 

 
Mentor: Doc.dr.sc. David Bonifačić, dr. med. 
 
Matko Davidović 

Katarina Dejanović 

Karlo Dits 

Rea Divjanović 

Lana Đurić 

 
Mentor: Izv. prof. dr. sc. Goran Pelčić, dr.med. 
 
Dinko Fabrio 

Iva Feltrin 

Antonela Furjan 

Tijana Gladovic 

Petra Glavaš 

 
Mentor: Prof.dr.sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. 
 
Elena Gluhak 

Katarina Grladinović 

Vlatka Grozdanić 

Jurja Halar 

Lana Halle 

 
Mentor: Prof.dr.sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med. 
 
Josip Herceg 

Vito Jambrošić 

Luna Jelavić 

Karla Jermaniš 

Filip Jurković 

 
 
Mentor:  Doc.dr.sc. Ana Milardović, dr. med. 
 
Jakov Jurlina 

Toni Kajmić 

Hana Karalić 

Donna Karan 

Ivona Kaselj 

 



Mentor: Doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. 
 

Matej Kostadinović 

Lea Kovačec 

Stjepko Kovačić 

Rea Krmpotić 

Lovro Kučej 
 
Mentor: Izv. prof. dr. sc. Neva Girotto, dr. med. 
 
Katja Katavić 

Marija Kaurić 

Romana Kipa 

Marija Knežević 

Veronika Kolak 

 
Mentor: Doc. dr. sc. Ana Kaštelan, dr. med. 
 
Anja Kolarević 

Alem Kovačević 

Petra Kranjčec 

Sara Kresina 

Neo Križan 

 
Mentor: Izv. prof. dr. sc. Marija Vučić Peitl, dr. med. 
 
Martina Linić 

Lori Lovrenčić 

Ivan Lovrić 

Maja Magdić 

Matea Marinković 

 
Mentor: Doc.dr.sc. Zlatko Čubranić, dr. med. 
 
Elizabeth Marković 

Luka Martinović 

Sara Martinović 

Borna Matijević 

Ivan Mihael Matković 

 
Mentor: Doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med. 
 
Ana Meter 

Arianna Meter 

Mia Meter 

Ivona Mikulčić 

Duje Mikuličić 

 
 



Mentor: Doc.dr.sc. Dubravko Manestar, dr. med. 
 
Karla Milotić 

Ana Modrčin 

Branimir Nakićen 

Luka Nekić 

Zita Novosel 
 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Marko Velepič, dr. med. 
 
Tonka Oršulić 

Jakov Ošo 

Hrvoje Pavletić 

Lana Percan 

Nina Marija Perović 

 
Mentor: Izv. prof. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. 
 
Job Peteh Ivaniš 

Silvestar Pofuk 

Mateja Prevedan 

Sara Puljić 

Marija Pušeljić 

 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Dijana Detel, dr. med. 
 
Ester Radolović 

Đevat Raifi 

Ema Ralić 

Sabina Rendulić 

Marija Roksandić 

 
Mentor:  Doc. dr. sc. Suzana Janković, dr. med. 
 
Paula Roubin 

Lea Sedak Benčić 

Juraj Sinožić 

Mihaela Slaviček 

Patricija Solar 

 
Mentor: Izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med. 
 
Anamarija Soldatić 

Sara Sopta - Šipić 

Petra Starčević 

Mara Suknaić 

Eni Šebelja 

 
 



Mentor: Izv.prof.dr.sc. Dean Markić, dr. med. 
 
Kristijan Šimunić 

Tea Štajduhar 

Ana Šverko 

Sofija Tomas 

Tea Tomičević 

 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Romano Oguić, dr. med. 
 
Lucija Tomulić 

Dorotea Topić 

Karla Vasiljević 

Tara Vedriš 

Vlatka Velky 

 
Mentor: Doc.dr.sc. Ana Bosak Veršić, dr. med. 
 
Tena Vinčazović 

Dora Vitez 

Paola Vlačić 

Milana Vukmirović 

Sven Vukošić 

Niko Zečević 

 
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Nado Bukvić, dr. med. 
 
Lucija Žeželj 

Hannah Žiganto 

Ines Žitko 

Borna Živković 

Barbara Žutac 

Elena Žužul 

 
 

10. K a d r o v s k a    i z v j e š ć a (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
10. I. Donošenje odluke o izboru šefa/ice (pročelnika/ice) - prilog na SharePoint Portalu 
        

a) Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Prof. dr. sc. GORDANA RUBEŠA, dr. med., izabire se za šeficu (pročelnicu) 
Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od 
četiri (4) godine. 

Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2022. 



10. II. Donošenje odluke o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice):     
 

a) Katedre za neurologiju 
 
Prijedlog odluke: 

 
Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za neurologiju. 
 
b) Katedre za zarazne bolesti. 

 
Prijedlog odluke: 
 

Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za zarazne bolesti. 
 

10. III. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva  
 

A) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 18. siječnja 2022. i 14.  
ožujka 2022., te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 22. ožujka 2022. i 20. 
travnja 2022., za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 
mjesto  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za 
pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Srđan Banac, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Julije Meštrović, dr. 
med. 

 
b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu redoviti profesor, znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje 
filozofija, znanstvena grana filozofijska bioetika, na Katedri za društvene i humanističke 
znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom – 20 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 

Obzirom da ovaj Fakultet nema ovlaštenja za provođenje postupka izbora u 
znanstveno zvanje u predmetnom postupku, sukladno članku 35. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, zahtjev će se uputiti Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, kao ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji. 
   

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Hrvoje Jurić, prof. dr. sc. Davor Lauc i prof. dr. sc. Mislav Kukoč.  
 



c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Psihijatrijska bolnica Rab, 
na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastavne 
obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Gordana Rubeša, dr. med., prof. dr. sc. Darko Ledić, dr. med. i prof. dr. sc. Dražen Begić, 
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 medicinska biokemija, na Zavodu za 
medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem., izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. i prof. 
dr. sc. Jasna Lovrić, mag. pharm. 

 
e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za 
obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno 
zdravstvo PGŽ-a, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 
50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Ines Diminić Lisica, dr. med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Venija 
Cerovečki-Nekić, dr. med. 

 
f) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za 
medicinsku inforamtiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog-prof., prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. ing. med. 
biochem. i prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof. 
 



g) 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, na Zavodu za 
molekularnu medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme 
s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Siniša Volarević, dr. med., izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med. i prof. dr. sc. Drago 
Batinić, dr. med. 

 
h) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme 
s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Dubravka Jurišić-Eržen, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i izv. prof. dr. 
sc. Srećko Marušić, dr. med. 

 
B) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 16. veljače 2022., 22. travnja  

2022., 15. srpnja 2022. i 18. srpnja 2022. te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja 
od 03. ožujka 2022., 20. svibnja 2022. i 21. srpnja 2022., za izbor suradnika u suradničko 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu  
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Martina Mavrinac, dipl. psiholog-prof., doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing. i izv. prof. 
dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing. 
 

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



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Tanja Ćelić, dr. med., prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Juraj 
Arbanas, dr. med. 
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. sc. 
Tanja Ćelić, dr. med., prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas, 
dr. med. 
 

d) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Kristina 
Pilipović, dr. med. 

 
C) Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 22. veljače 2022. godine i dopisa  

Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24. veljače 2022. godine, za izbor suradnika u 
suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg 
zaposlenika 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s 
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, 
do povratka dr. sc. Jelene Rajič Bumber, dipl. ing. biol. na rad.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor 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. 

 
D)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora  

nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, sukladno članku 92. stavku 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, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Marko Zelić, dr. med., prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Zdravko 
Perko, dr. med.   

 
b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor,  

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
znanstvena grana farmakologija, za potrebe poslijediplomskog specijalističkog studija 
farmakologija na Medicinskom fakultetu u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med., prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. i prof. dr. sc. 
Robert Likić, dr. med.   
 

c) 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.  
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Goran Hauser, dr. med., prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i prof. dr. sc. Damir Fabijanić, 
dr. med.   

 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 

prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med. i doc. dr. sc. Vjekoslav 
Tomulić, dr. med.   

 
d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Dinka Pavičić Baldani, dr. med.   

 



Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. 
Alemka Brnčić-Fischer, dr. med.   
 

E)Temeljem prijedloga šefa (pročelnika) katedre za pokretanje postupka izbora  
suradnika u suradničko zvanje, sukladno članku 92. stavku 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju 
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana radiologija, na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Damir Miletić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. i doc. dr. sc. Petra 
Valković Zujić, dr. med.   

 
b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana intenzivna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Alen Protić, dr. med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. 
med.   
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena 
grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Damir Klepac, dipl. sanit. ing., doc. dr. sc. Jelena Marinić, dipl. ing. preh. teh. i doc. dr. sc. 
Sunčica Buljević, dipl. sanit. ing.   

 
d) dva suradnika 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.  
 



Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Margita Belušić-Gobić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. med. i prof. dr. sc. 
Miljenko Kovačević, dr. med.   
 

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na 
Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Gordana Žauhar, prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić i izv. prof. dr. sc. Slaven Jurković.  
 

f)  četrnaest suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med., doc. dr. sc. Branislava Popović, dr. med. i doc. dr. sc. Tatjana 
Čulina, dr. med.  
 

g) sedam suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
urologija, na Katedri za urologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Josip Španjol, dr. med., izv. prof. dr. sc. Romano Oguić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Dean 
Markić, dr. med.   
 

h) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni 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, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: doc. dr. 
sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med., prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. i prof. dr. sc. Goran 
Palčevski, dr. med.   
 



i) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Srđan Novak, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Sanjin Rački, 
dr. med.   
 

j) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, na Katedri 
za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med. i doc. dr. sc. Aleks 
Finderle, dr. med. 

 
10. IV. Donošenje odluke o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva, u podtočki m) 
odluke Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA:003-06/22-02/154, URBROJ:2170-24-01-22-01/LJML od 12. travnja 
2022.   
   

a) U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih  
povjerenstava KLASA: 003-06/22-02/154, URBROJ: 2170-24-01-22-01/LJML od 12. travnja 
2022., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na 
Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastavne obveze), imenovano je 
stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med., prof. 
dr. sc. Oleg Petrović, dr. med. i prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA: 003-06/22-02/154, URBROJ: 2170-24-01-22-01/LJML od 12. travnja 
2022., za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, na 
Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastavne obveze) imenuje se 
stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med., izv. prof. dr. sc. 
Josip Španjol, dr. med. i prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, dr. med., budući je prvi 



član Stručnog povjerenstva prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, dr. med. dopisom od 21. 
srpnja 2022. zatražila da je se izuzme iz navedenog povjerenstva. 

10. V. 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 izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim 
vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastvne obveze). 
(zaposlenica: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat Kardum, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Ljiljane Bulat Kardum, dr. med., 
u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana interna medicina, na Katedri za intrnu medicinu Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% 
nastavne obveze). 
 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i akademik Miroslav Samaržija, 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) 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, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno 
(za 50% nastavne obveze). 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Igora Medveda, dr. med., 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 – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 



II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med., 
prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. i prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, dr. med. 
 

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

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

izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
10. VI. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto temeljem članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju  
 

a) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med.- znanstvena savjetnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Izv. prof. dr. sc. MARINA BUBONJA ŠONJE, dr. med., znanstvena savjetnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovita 
profesorica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za 
mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme, s 
nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze), na vrijeme od 5 (pet) 
godina. 

 
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 
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 otorinolaringologija, na Katedri za 
otorinolaringologiju i krirugiju glave i vrata Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne 
obveze). 
(pristupnik: doc. dr. sc. Dubravko Manestar, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. DUBRAVKO MANESTAR, 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 otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze), na vrijeme od 5 (pet) godina. 



Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2022. 
 
c) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 

mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju  
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
(pristupnica: doc. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. IVA BILIĆ ČAČE, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredna profesorica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno (za 50% nastavne obveze), na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2022. 

 
d) 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 – 30 sati tjedno (za 100% nastavne obveze). 
(pristupnik: doc. dr. sc. Damir Grebić, dr. med.- viši znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. DAMIR GREBIĆ, 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, na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 
100% nastavne obveze), na vrijeme od 5 (pet) godina. 

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2022. 
 
e) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  

mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne obveze). 
(pristupnik: dr. sc. Neven Franjić, dr. med.- znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. NEVEN FRANJIĆ, dr. med., znanstveni suradnik, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 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, 
na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne 
obveze), na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2022. 

 
10. VII. 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 docent, 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, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno 
(za 50% nastavne obveze). 
(zaposlenica: doc. dr. sc. Ana Milardović, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Doc. dr. sc. ANA MILARDOVIĆ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno zvanje 
i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za 
pedijatriju, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% 
nastavne obveze), na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2022.        
b) jedan nastavnik u  znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, na Katedri 
za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
(nastavnik: nasl. doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Nasl. doc. dr. sc. VLADIMIR MOZETIČ, dr. med., reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, na Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja.  
    

10. VIII. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto temeljem članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju PRILOG NA SPP-u 
 

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



(pristupnici: Suzana Blažević, mag. exp. biol. i Alen Omerović, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

ALEN OMEROVIĆ, dr. med., 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 fiziologija čovjeka, na 
Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u punom 
radnom vremenu, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
 

Odluka se primjenjuje od 03. listopada 2022.  
 

10. IX. 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 prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna 
kemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Ivana Vinković Vrček, dipl. ing. med. biochem. – znanstvena savjetnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 

Dr. sc. IVANA VINKOVIĆ VRČEK, dipl. ing. med. biochem., znanstvena savjetnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna izvanredna profesorica, znanstveno 
područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana fizikalna kemija, na 
Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

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

a) devet suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicnske znanosti, znanstvena grana 
interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj 
bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Tajana Grenko, dr.med., Matko Spicijarić, dr.med., Filip Brusić, dr.med., Ivana  
                    Grgić Romić, dr.med., Josip Aničić, dr.med., Kristina Uglešić, dr.med., Ana Lanča  
                    Bastiančić, dr.med., Ivona Komosar, dr.med. i Petra Baumgartner, dr.med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

TAJANA GRENKO, dr.med., MATKO SPICIJARIĆ, dr.med., FILIP BRUSIĆ, 
dr.med., IVANA GRGIĆ ROMIĆ, dr.med., JOSIP ANIČIĆ, dr.med., KRISTINA UGLEŠIĆ, 
dr.med., ANA LANČA BASTIANČIĆ, dr.med., IVONA KOMOSAR, dr.med. i PETRA 
BAUMGARTNER, dr.med. izabiru se za suradnika/icu u suradničkom zvanju naslovni/na 
asistent/ica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 



medicinske znanosti, znanstvena gana interna medicina, na Katedri za internu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

    
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
b) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Vedran Jurjević, dr. med., Branka Balaban, dr. med. i Patricia Jakljević, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

VEDRAN JURJEVIĆ, dr. med., BRANKA BALABAN, dr. med. i PATRICIA 
JAKLJEVIĆ, dr. med. izabiru se za suradnika/icu u suradničkom zvanju naslovni/na 
asistent/ica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena gana kirurgija, na Katedri za dječju kirurgiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 
najviše šest (6) godina.  

     
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
c) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicnske znanosti, znanstvena grana 
psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Tatjana Ružić, dr. med., Diana Palaić, dr. med., Mersad Muminovć, dr. med. i Alen  
                    Mančić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 

TATJANA RUŽIĆ, dr. med., DIANA PALAIĆ, dr. med., MERSAD MUMINOVIĆ, dr. 
med. i ALEN MANČIĆ, dr. med. izabiru se za suradnika/icu u suradničkom zvanju 
naslovni/na asistent/ica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena gana psihijatrija, na Katedri za psihijatriju i 
psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  

      
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 

 
d) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  

biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Katarina Peljhan, dr. med. i Ingrid Šutić Udović, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 



KATARINA PELJHAN, dr. med. i INGRID ŠUTIĆ UDOVIĆ, dr. med. izabiru se za 
suradnicu u suradničkom zvanju naslovna asistentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena gana 
dermatovenerologija, na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) 
godina.      

 
Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

10. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po raspisanom natječaju, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 
prof. dr. sc. Ivane Gobin, dipl. sanit. ing., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena 
savjetnica, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor izv. prof. dr. sc. Ivane Gobin, 
dipl. sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
10. XII. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem Stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor 
u znanstveno zvanje, po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21)   
 

a) izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing., za znanstveno zvanje –  
znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. 

prof. dr. sc. Darije Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. za prijevremni izbor u znanstveno zvanje – 
znanstvena savjetnica, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 

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

znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za prijevremni izbor izv. prof. dr. sc. 
Darije Vukić Lušić, dipl. sanit. ing., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica, u 



znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita. 
 
10. XIII. 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)   doc. dr. sc. Damir Klepac, dipl. sanit. ing., nastavnik u znanstveno-nastavnom  
zvanju i na radnom mjestu docent, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku 
kemiju, za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. 
med. biochem., izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mag. pharm. i prof. dr. sc. Jasna Lovrić, mag. 
pharm. 

 
b) dr. sc. Leon Kunišek, dr. med., zaposlenik Kliničkog bolničkog centra Rijeka,  

Zavoda za kadiotorakalnu kirurgiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Ivan Bačić, dr. med. 

 
c) dr. sc. Martina Pavletić, dr. med., suradnica u suradničkom zvanju naslovna  

asistentica, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med., 
prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med. 

 
d) dr. sc. Ranko Stare, dr. med., zaposlenik Opće bolnice Varaždin, Odjela za  

hepatobilijarnu kirurgiju, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 

Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. 
med., izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i prof. dr. sc. Žarko Rašić, dr. med. 
 
10. XIV. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za prijevremeni izbor u 
znanstveno zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
 

a) izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar, dr. med., nastavnica u znanstveno-nastavnom  



zvanju i na radnom mjestu izvanredna profesorica, na Katedri za internu medicinu, za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med., izv. 
prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med. 
 
10. XV. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, sukladno članku 9. 
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
 

a) nasl. izv. prof. dr. sc. Pero Draganić, dr. med., zaposlenik Agencije za lijekove i  
medicinske proizvode – HALMED, Zagreb, za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni 
savjetnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić-

Badovinac, dr. med., prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med. i prof. dr. sc. Jasminka 
Giacometti, dipl. ing. 
 
10. XVI. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, sukladno članku 9. 
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19 i 21/21) 
 

a) dr. sc. Deana Švaljug, mag. rehab. educ., nastavnica u nastavnom zvanju i na  
radnom mjestu viši predavač, na Katedri za primaljstvo, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 
za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr. 

med., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. 
 
10. XVII. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Alla Sharbini Šupica, mag. sanit. ing. – na Zavodu za medicinsku kemiju, 
biokemiju i kliničku kemiju  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Alli Sharbini Šupica, mag. sanit. ing., suradnici u suradničkom zvanju i 

na radnom mjestu asistentica, za mentora prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. 
biochem. 



b) Tamara Mišljenović Vučerić, dr. med. – na Katedri za oftalmologiju  
 
Prijedlog odluke: 
 

Imenuje se Tamari Mišljenović Vučerić, dr. med., suradnici u suradničkom  
zvanju i na radnom mjestu asistentica, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, 
dr. med.  

 
c) Tamara Petrić, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i  

intenzivnu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Tamari Petrić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  

asistentica, za mentora izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. 
 

d) Ivana Datković, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i  
intenzivnu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Ivani Datković, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  

asistentica, za mentora izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. 
 

e) Medjit Smailji, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i  
intenzivnu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Medjitu Smailjiju, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  

asistent, za mentora prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 

f) Maja Materljan, dr. med. – na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i  
intenzivnu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 

 
Imenuje se Maji Materljan, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  

asistentica, za mentora prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 
 
11. D o k t o r s k i   s t u d i j i  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje 

prije održavanja sjednice vijeća) 
 

11.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Jelena Materljan, dr. med.: „Imunobiologija vektorskih cjepiva koja nose strukturne 

antigene SARS-CoV-2 s naglaskom na imunost sluznice“ 
 



Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Jelena Materljan, 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: „Imunobiologija vektorskih cjepiva koja nose strukturne antigene SARS-
CoV-2 s naglaskom na imunost sluznice” pristupnice Jelene Materljan, dr. med. u 
sastavu:  

 
1. akademik Stipan Jonjić, dr. med. 
2. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstveni savjetnik  
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) Eugen Javor, mag. pharm.: „Učinak kombinacije probiotika na simptome i fekalnu 

mikrobiotu u bolesnika s pretilošću i sindromom iritabilnog crijeva“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Eugen Javor, mag. pharm., 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: „Učinak kombinacije probiotika na simptome i fekalnu mikrobiotu u 
bolesnika s pretilošću i sindromom iritabilnog crijeva” pristupnika Eugena Javora, 
mag. pharm. u sastavu:  

 
1. izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar, dr. med. 
2. doc. dr. sc. Mario Tadić, dr. med.  
3. doc. dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm. 

 



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”.  

 
c) Ivana Šutić, dr. med.: „Citotoksičnost posredovana perforinom i imunoenzimatski status 

stanovnika u okolici centara za gospodarenje otpadom” 
 
Prijedlog odluke: 
 

U Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci, KLASA: 007-06/22-02/358, 
UBROJ: 2170-24-01-22-1/MJ od 12. srpnja 2022. godine mijenja se točka II. tako da sada 
glasi: 

 
„II. Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije pod 

naslovom: „Citotoksičnost posredovana perforinom i imunoenzimatski status 
stanovnika u okolici centara za gospodarenje otpadom” pristupnice Ivane Šutić, dr. 
med. u sastavu:  

 
1. doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing.  
2. doc. dr. sc. Irena Brčić Karačonji, dipl. ing. med. biokem. 
3. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med.“  

 
11.II. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Silvija Miletić Gršković, dr. med.: „Uloga agonista receptora peptida-1 sličnog 

glukagonu u bolesnika sa srčanim zatajivanjem“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Silvija Miletić Gršković, dr. med. studentica 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: „Uloga agonista receptora peptida-1 sličnog glukagonu u bolesnika sa 
srčanim zatajivanjem” pristupnice Silvije Miletić Gršković, dr. med. u sastavu:  

 



1. doc. dr. sc. Tamara Turk Wensveen, dr. med.  
2. prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić, dipl. ing. med. biokem. 
3. doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, 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”.  

 
11.III. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Marko Kosić, mag. physioth.: „Procjena učinkovitosti fizioterapijskih postupaka kod 

bolesnika s lumbalnim bolnim sindromom” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Procjena učinkovitosti 
fizioterapijskih postupaka kod bolesnika s lumbalnim bolnim sindromom” studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Marka Kosića, 
mag. physioth. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. 
 

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

 
b) Radoslav Kosić, mag. rehab. educ.: „Prediktori obiteljskog funkcioniranja u obiteljima 

djece s poremećajem autističnog spektra: uloga aleksitimije roditelja” 
 

Prijedlog odluke: 
 



I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Prediktori obiteljskog 
funkcioniranja u obiteljima djece s poremećajem autističnog spektra: uloga 
aleksitimije roditelja” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 
Biomedicina, Radoslava Kosića, mag. rehab. educ. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Daniela Petrić, dr. med., a za komentora 
nasl. doc. dr. sc. Inge Vlašić-Cicvarić, prof. psih. 
 

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. 

 
11.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Danijel Lopac, dr. med.: „Povezanost PIK3CA mutacija, PD-L1 ekspresije i kliničko-

patoloških parametara u karcinomu dojke” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost PIK3CA 
mutacija, PD-L1 ekspresije i kliničko-patoloških parametara u karcinomu dojke” 
studenta Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina, 
Danijela Lopca, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Ita Hadžisejdić, dr. med.  
 

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

 
b) Marina Perković, dr. med.: „Prepoznavanje bolesnika s preklapanjem astme i kronične 

opstrukcijske plućne bolesti mjerenjem koncentracija izdahnutog dušikovog oksida i 
serumskog interleukina 13” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Prepoznavanje bolesnika s 
preklapanjem astme i kronične opstrukcijske plućne bolesti mjerenjem 



koncentracija izdahnutog dušikovog oksida i serumskog interleukina 13” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina, Marine 
Perković, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Ljiljana Bulat-Kardum, dr. med. 
 

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

 
c) Kristina Klarić, dr. med.: „Evaluacija kontrastne digitalne mamografije i razvoj bodovnika 

prema BI-RADS klasifikaciji” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Evaluacija kontrastne 
digitalne mamografije i razvoj bodovnika prema BI-RADS klasifikaciji” studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina, Kristine 
Klarić, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Petra Valković Zujić, dr. med.  
 

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

 
11.V. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Ana Puljak, dr. med.: „Uloga radnog stresa, zadovoljstva poslom i zaštitnih čimbenika u 

pojavi sindroma sagorijevanja medicinskih sestara domova za starije osobe tijekom kriznih 
događaja” 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Uloga radnog stresa, 
zadovoljstva poslom i zaštitnih čimbenika u pojavi sindroma sagorijevanja 
medicinskih sestara domova za starije osobe tijekom kriznih događaja” studentice 



Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo, Ane Puljak, 
dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Silvia Rusac, dipl. soc. radnik, a za komentora 
prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. 
 

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

 
11.VI. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko 
inženjerstvo 

 
a) Gordana Sinčić-Modrić, dipl. sanit. ing.: „Primjena matematičkog modeliranja u procjeni 

sorpcijskog i desorpcijskog kapaciteta neonikotinoidnih insekticida u poljoprivrednim tlima” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Primjena matematičkog 
modeliranja u procjeni sorpcijskog i desorpcijskog kapaciteta neonikotinoidnih 
insekticida u poljoprivrednim tlima” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo, Gordane Sinčić-Modrić, 
dipl. sanit. ing. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić, dipl. sanit ing.  
 

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. 

 
11.VII. Donošenje odluke o ocjeni doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina  

 
a) Hrvoje Omrčen, dr. med.: „Spolne razlike u izražaju koštanih morfogenetskih proteina i 

njihovih inhibitora unutar zglobno-hipokampalne osi u artritisu induciranom pristanom” 
 

Prijedlog odluke: 
 



I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Spolne 
razlike u izražaju koštanih morfogenetskih proteina i njihovih inhibitora unutar 
zglobno-hipokampalne osi u artritisu induciranom pristanom“ studenta 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Hrvoja Omrčena, 
dr. med.: 

 
1. prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Drago Batinić, dr. med. 
3. nasl. izv. prof. dr. sc. Dalen Legović, 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 dva 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) Davorka Repac Antić, dr. med.: „Uloga nitroksolina u kontroli infekcija uropatogenim 

enterokokima”  
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Uloga 
nitroksolina u kontroli infekcija uropatogenim enterokokima“ studentice 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Davorke Repac 
Antić, dr. med.: 

 
1. prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Branka Bedenić, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, 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 dva 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) Gian Pietro Pietri, M. Sc. Eng.: „Development of Meningococcal Polysaccharide-

Specific Monoclonal Antibodies for the Characterization of Protective Epitopes“ 
 



Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: 
„Development of Meningococcal Polysaccharide-Specific Monoclonal Antibodies 
for the Characterization of Protective Epitopes“ studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Gian Pietra Pietrija, M. Sc. Eng.: 

 
1. izv. prof. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
2. prof. dr. sc. Dušan Turk, dipl. ing. 
3. prof. dr. sc. Marina Šantić, 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 dva 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) Ina Viduka, mag. sanit. ing.: „Uloga ATG5 u patogenezi eksperimentalne tularemije“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije pod naslovom: „Uloga 
ATG5 u patogenezi eksperimentalne tularemije“ studentice Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina, Ine Viduka, mag. sanit. ing.: 

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

 
11.VIII. Donošenje odluke o obrani doktorske disertacije studenata Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Valentino Pavišić, dr. med.: „Uloga malih GTPaza iz obitelji Arf u životnom ciklusu 

citomegalovirusa” 



Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Uloga malih 
GTPaza iz obitelji Arf u životnom ciklusu citomegalovirusa“ pristupnika Valentina 
Pavišića, dr. med. 
 

II. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 
 
1. izv. prof. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh. 
2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Kelava, dr. med. 
3. doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. 
 

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

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

Fakulteta. 
 

b) Maja Kinkela Devčić, dr. med. dent.: „Procjena terapijskog učinka ekstrakta lista 
masline kao dodatka konvencionalnoj protugljivičnoj terapiji na rod Candida kod nositelja 
dentalnih protetskih nadomjestaka“ 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije „Procjena 
terapijskog učinka ekstrakta lista masline kao dodatka konvencionalnoj 
protugljivičnoj terapiji na rod Candida kod nositelja dentalnih protetskih 
nadomjestaka“ pristupnice Maje Kinkela Devčić, dr. med. dent. 
 

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

1. prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent. 
2. prof. dr. sc. Vlaho Brailo, dr. med. dent. 
3. izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med. 
 

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

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

Fakulteta. 

 
11.IX. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana 
za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina za 
razdoblje 2021.-2022. - Prilog 1. na SharePoint portalu 

 
Prijedlog odluke: 
 



I. Usvaja se Izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina za razdoblje 2021.-2022. godine. 

 
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
11.X. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana 
za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija Zdravstveno i 
ekološko inženjerstvo za razdoblje 2021.-2022. - Prilog 2. na SharePoint portalu 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se Izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo za 
razdoblje 2021.-2022. godine. 

 
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
11.XI. Donošenje odluke o priznavanju pozvanih predavanja 
 

a) Predavanje prof. Ulrich Kalinke „Pro- and anti-viral responses of cytomegalovirus 
exposed human dendritic cells“ 
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Predavanje prof. dr. sc. Ulricha Kalinke „Pro- and anti-viral responses of cytomegalovirus 

exposed human dendritic cells“ verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  

 
II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 

sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno zdravstvo“, 
„Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao pozvano 
predavanje.  
 

b) Predavanje prof. Ulf Dittmer „Interferon alpha subtypes: A rediscovered drug for 
anti-viral therapy“ 
 

Prijedlog odluke: 
 
I. Predavanje prof. dr. sc. Ulfa Dittmera „Interferon alpha subtypes: A rediscovered drug for 

anti-viral therapy“ verificira se kao pozvano predavanje Doktorske škole iz znanstvenog 
područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 0,25 ECTS bodova.  

 
II. Sudjelovanje na predavanju iz točke I. ove odluke će se studentima Poslijediplomskih 

sveučilišnih (doktorskih) studija „Biomedicina“, „Dentalna medicina“, „Javno zdravstvo“, 
„Klinička medicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“, koji se izvode u okviru 
Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo priznati kao pozvano 
predavanje.  
 



c) Predavanje prof. Michela Matteoli „How the immune system affects synapse 
function 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Predavanje prof. dr. sc. Michele Matteoli „How the immune system affects synapse 

function“ 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.  
 

d) Predavanje prof. Reinhold Förster „Immune responses following COVID-19 
vaccination and/or SARS-CoV-2 infection“ 

 
Prijedlog odluke: 

 
I. Predavanje prof. dr. sc. Reinholda Förstera „Immune responses following COVID-19 

vaccination and/or SARS-CoV-2 infection“ 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.  

 
e) Predavanje prof. Ofer Mandelboim „Fusobaterium nucleatum: from tooth to 

tumor“ 
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Predavanje prof. dr. sc. Ofera Mandelboima „Fusobaterium nucleatum: from tooth to 

tumor“ 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.  

 
f) Predavanje prof. Georges Verjans „Selective retention of virus-specific tissue-

resident T cells in infected skin after recovery from herpes zoster“ 
 



Prijedlog odluke: 
 
I. Predavanje prof. dr. sc. Georgesa Verjansa „Selective retention of virus-specific tissue-

resident T cells in infected skin after recovery from herpes zoster“ 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.  

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

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

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se promjena mentora i imenovanje komentora Tatjani Zekić, dr. med.  

polaznici Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina. 
 
II. Za novog mentora imenuje se doc. dr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med. 
 
III. Imenuje se komentor izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl. sanit. ing.  
 
12.II. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomske 
specijalističke studije Medicinskog fakulteta u Rijeci – prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 

 
raspisuje 

NATJEČAJ 
 

za upis na poslijediplomske specijalističke studije 
 

1) Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika 
Poslijediplomski specijalistički studij Ortopedije i traumatologije organizira se za 
doktore medicine s položenim stručnim ispitom, koji su specijalizanti ortopedije i 
traumatologije u trajanju od najmanje godinu dana. 
 

2) Klinička radiologija – 12 polaznika 
Poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija organizira se za doktore 
medicine s odobrenjem za samostalan rad koji se nalaze na drugoj ili višoj godini 
specijalističkog usavršavanja iz radiologije. 



 
3) Sportska i rehabilitacijska medicina – 30 polaznika  

Poslijediplomski specijalistički studij Sportska i rehabilitacijska medicina organizira se 
za  polaznike koji su završili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij te specijalistički diplomski stručni studij biomedicinskog i 
zdravstvenog područja (sva polja) i studiji iz područja društvenih znanosti (polje 
kineziologije i psihologije).  
Prednost za upis imaju pristupnici, koji su ostvarili najmanje jednogodišnje radno 
iskustvo u djelatnosti zdravstva, sporta i rehabilitacije, a imali su prosječnu ocjenu iznad 
3,5 na prethodnim razinama studija. 

 
Pristupnici na natječaj trebaju priložiti: 

1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a može se dobiti u Referadi za 
poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje i na mrežnim stranicama 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje Sveučilišta u Rijeci o 
priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  

3. potvrdu o položenom stručnom ispitu (samo za doktore medicine) 
4. rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu (za 

struke sa specijalizacijom) 
5. dokaz o poznavanju engleskog jezika  
6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine 
7. prosjek ocjena završenog studija  
8. dokaz o državljanstvu. 

 
Školarina za poslijediplomski specijalistički studije pod 1. i 2. iznosi: 

- za hrvatske državljane: 12.000,00 kn  - 1.592,67 € 
- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn.   – 2.654,46 € 
- upisnina 380,00 kn  - 50,43 € 

 
Školarina za poslijediplomski specijalistički studij pod 3. iznosi: 

- za hrvatske državljane: 18.000,00 kn  - 2.389,01 € 
- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 30.000,00 kn.   – 3.981,68 € 
- upisnina 380,00 kn  - 50,43 € 

 
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske koji su stekli inozemnu diplomu, obvezni 
su prije upisa provesti postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri 
Sveučilištu u Rijeci. 
 
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Medicinski fakultet u Rijeci, Referada za 
poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka.  
 
Rok za podnošenje prijava je 30. rujan 2022. godine. 
 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije i cjeloživotno 
obrazovanje Medicinskog fakulteta u Rijeci, tel: 051/651-229 i 051/584-805 
 
 



13.  I  z  d  a  v  a  č  k  a    d  j  e  l  a  t  n  o  s  t  (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko 
glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

13.I. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
udžbenika RITAM urednika prof. dr. sc. Viktora Peršića, dr. med. i nasl. doc. dr. sc. 
Dijane Travica Samsa – prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu udžbenika RITAM 
urednika prof. dr. sc. Viktora Peršića, dr. med. i nasl. doc. dr. sc. Dijane Travica 
Samsa, dr. med.  
 

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

 
13.II. Donošenje odluke o prihvaćanju recenzija, izvješća lektora i prijedlog za objavu 
priručnika Stanična biologija s genetikom za studij farmacije urednice izv. prof. dr. sc. 
Jadranke Vraneković, prof. biologije i kemije. – prilog na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se recenzija, izvješće lektora i prijedlog za objavu priručnika Stanična 
biologija s genetikom za studij farmacije urednice izv. prof. dr. sc. Jadranke 
Vraneković, prof. biologije i kemije.  
 

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

 
14. R a z n o 

 
    Dekan 

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

 


