
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 007-06/22-01/11 
URBROJ: 2170-24-01-22-1 
Rijeka, 14. listopada 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  I. sjednicu Fakultetskog vijeća 

Medicinskog fakulteta u Rijeci 
u ak. god. 2022./2023. 

 
 koja će se održati u elektroničkom obliku od 14. listopada 2022. godine do 18. 
listopada 2022. godine te u Predavaonici br. 2 na Medicinskom fakultetu u Rijeci, 18. 
listopada 2022. godine u 14,00 sati. 
 

Za sjednicu predlažem 
 

D n e v n i  r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika XII. sjednice Fakultetskog vijeća održane od 09. rujna do 13. 

rujna 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 iznosu školarine za Integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studija Medicina na engleskom jeziku u akademskoj godini 2023./2024. 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 
 Školarina za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na 
engleskom jeziku za akademsku godinu 2023./2024. iznosi 10.000,00 EUR. 
 
 Navedeni iznos uključuje integrirane troškove (trošak studija, edukaciju i certificiranje 
iz hrvatskog jezika). 
 
6. Donošenje odluke o ostalim troškovima za Integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku za akademsku godinu 2023./2024. 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 



Prijedlog odluke: 
 
 Za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na engleskom 
jeziku za akademsku godinu 2023./2024. ostali troškovi: pripremni tečaj za razredbeni 
postupak, troškovi prijave i izvedbe razredbenog postupka iznose kako slijede:  
 

- cijena pripremnog tečaja za razredbeni postupak iznosi 800,00 EUR 
- cijena troškova prijave i izvedbe razredbenog postupka iznosi 200,00 EUR 

 
7. Donošenje odluke o plaćanju školarine jednokratno prilikom upisa u prvu godinu 

Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na 
engleskom jeziku u akademskoj godini 2023./2024. (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Studenti koji će u akademskoj godini 2023./2024. upisati prvu godinu studija na 
Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na 
engleskom jeziku školarinu plaćaju jednokratno. 

 
8. Donošenje odluke o kvoti za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u 

akademskoj godini 2023./2024. izvan NISpVU sustava(molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 
 Kvote za upis studenata u I. godinu sveučilišnih studija u akademskoj godini 
2023./2024. izvan NISpVU sustava: 
 

Studij Kvota 
MEDICINA 

(studij na engleskom jeziku) 
50 

 
9. Donošenje odluke o plaćanju školarine na dvije rate prilikom upisa u više godine 

Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na 
engleskom jeziku u akademskoj godini 2023./2024. (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Studentima na lntegriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Medicina na engleskom jeziku koji će u akademskoj godini 2023./2024. upisati višu 
godinu studija (druga, treća, četvrta, peta i šesta godina studija) odobrava se plaćanje 
školarine dinamikom kako slijedi: 

 60% prilikom upisa 

 40% do 31. listopada tekuće godine 
 

Za generaciju prvi put upisanu u akademskoj godini 2017./2018., 2018./2019. i 
2019./2020. za koje školarina iznosi 9.000,00 eura (devet tisuća eura), dinamika uplate 



školarine je sljedeća: prvi dio (5.400,00 EUR) student je dužan platiti prilikom upisa, 
drugi dio (3.600,00 EUR) do 31. listopada 2023. godine. 
 
Za generaciju prvi put upisanu u akademskoj godini 2020./2021., 2021./2022. i 
2022./2023. za koje školarina iznosi 10.000,00 eura (deset tisuća eura), dinamika 
uplate školarine je sljedeća: prvi dio (6.000,00 EUR) student je dužan platiti prilikom 
upisa, drugi dio (4.000,00 EUR) do 31. listopada 2023. godine. 

 
10. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka 

za upis studenata na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Medicina na engleskom jeziku u akademskoj godini 2023./2024. (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuju se članovi  Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka za upis 
studenata na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine na 
engleskom jeziku u akademskoj godini 2023./2024. u sastavu: 

 
Predsjednica Povjerenstva:   
Prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
 
Članovi Povjerenstva: 

1. Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 
2. Izv. prof. dr. sc.  Lara Batičić, dipl.san.ing. 
3. Prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. 
4. Prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. 
5. Prof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl.ing 
6. Izv. prof. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. 
7. Izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl.ing.sanit.  
8. Doc. dr. sc. Sanja Dević Pavlić, dipl.sanit.ing. 
9. Izv. prof. Gordana Čanadi Jurešić, dipl. ing. kem. teh. 
10. Izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mr. ph. 
11. Dr. sc. Anita Barišić, dr.med., viša asistentica 
12. Doris Šegota, mag. educ. phys. et inf, vanjski suradnik              

Koordinatorica: 
Paola Car, mag. oec. 
 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
11. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za diplomski ispit na Integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 
za studente koji su u akademskoj godini 2022./2023. upisali šestu godinu studija 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Imenuju se članovi  Povjerenstva za diplomski ispit na Integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku 



za studente koji su  u akademskoj godini 2022./2023. upisali 6. godinu studija, u 
sastavu:  

1. Izv. prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. san. ing. – predsjednica 
2. Prof. dr.  sc. Vlatka Sotošek, dr. med. 
3. Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. 

 
II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
12. Donošenje odluke o određivanju rokova za upis na I. godinu Integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku za 
akademsku godinu 2023./2024., odnosno studijske programe izvan NISpVU sustava 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 
 

Prijedlog odluke: 
 
 Odluka o određivanju rokova za upis na I. godinu Integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku za akademsku godinu 
2023./2024., odnosno studijske programe izvan NISpVU sustava. 

  Proljetni rok Ljetni rok Jesenski rok 

Rok za prijavu na prijemni 
ispit 

28.04.2023. 30.06.2023. 01.09.2023. 

Pripremni tečaj iz 
područja biologije, fizike 
i kemije 

08.05. do 
11.05.2023. 

10.07. do 
13.07.2023. 

11.09. do 
14.09.2023. 

Datum održavanja 
prijemnog ispita 

12.05.2023. 14.07.2023. 15.09.2023. 

Objava rezultata 
prijemnog ispita/konačne 
rang liste  

15.05.2023. 17.07.2023. 18.09.2023. 

Rok za žalbe (u roku 24 h 
od objave rezultata 
prijemnog ispita) 

16.05.2023. 18.07.2023. 19.09.2023. 

Upisi 20.07. do 21.07.2023. 21.09. do 
22.09.2023. 

 
13. Prijave, upisi i raspisivanje natječaja za Integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku u akademskoj godini 2023./2024. 
provode se izvan NISpVU sustava. Ova odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u 
Rijeci zbog davanja suglasnosti - Prilog-Call for applications_academic year 
2023./2024. (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prijave, upisi i raspisivanje natječaja za Integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku u akademskoj godini 2023./2024. 
provode se izvan NISpVU sustava. 
 



II. Ova odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci radi davanja suglasnosti. 
 
14. Donošenje odluke o imenovanju Eugena Cara i Lare Dragić kao studentskih 

predstavnika u Povjerenstvu za nastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
na jedno mandatno razdoblje za ak. god. 2022./2023. (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje) 

 
Prijedlog odluke: 

                                                                     
I. Ovom Odlukom mijenja se Odluka Fakultetskog vijeća donesena na sjednici 

održanoj elektroničkim putem od 09. listopada 2020. godine do 13. listopada 2020. 
godine (KLASA: 003-06/20-02/362, URBROJ:2170-24-01-20-1/TT od dana 13. 
listopada 2020. godine) na sljedeći način: 

 
Imenuju se članovi Povjerenstva za nastavu u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med.  
2. Izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. 
3. Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med.  
4. Izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.  
5. Izv.prof.dr.sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing.  
6. Prof. dr. sc. Jagoda Ravlić Gulan, dr. med.  
7. Prof. dr. sc. Ivica Pavić, dr. med.  
8. Prof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel, dr. med.  
9. Prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med.  
10. Doc. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr. med.  
11. Izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl. sanit. ing.  
12. Doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med.  
13. Doc. dr. sc. Marko Klarić, dr. med.  
14. Doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med.  
15. Eugen Car, student  
16. Lara Dragić, student  

 
II. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 003-06/20-02/362, 

URBROJ:2170-24-01-20-1/TT od dana 13. listopada 2020. godine kojom su 
imenovani članovi Povjerenstva za nastavu u čijem sastavu su bili student Tin 
Vučković i studentica Magda Gajski. 

 
III. Mandat Povjerenstva traje do 30. rujna 2023. godine. 

 
IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
15. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju članova Etičkog 

povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti Medicinskog fakulteta u Rijeci (molimo 
da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 
 
I. Ovom Odlukom mijenja se članak I. Odluke o imenovanju članova Etičkog 

povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti od 13. listopada 2020. (KLASA: 003-
06/20-02/370, URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT) na način da isti sada glasi: 



„lmenuju se članovi Etičkog povjerenstva za zaštitu akademske čestitosti u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. 
2. Prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med. 
3. Nenad Hrvatin, student 6. godine na Integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom  studiju Medicina.“ 
 

II. Ostale odredbe Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva za zaštitu 
akademske čestitosti (KLASA: 003-06/20-02/370, URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT 
od 13. listopada 2020.) ostaju neizmijenjene i dalje na snazi. 

 
III. Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva. 

 
16. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju i utvrđivanju članova 

Povjerenstva za evaluaciju studentskih projekata Medicinskog fakulteta u Rijeci 
(molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje) 

 
I. Ovom Odlukom mijenjaju se članak II. i članak III. Odluke o imenovanju i utvrđivanju 

članova Povjerenstva za evaluaciju studentskih projekata od 19. listopada 2020. 
(KLASA: 110-02/20-01/187, URBROJ: 2170-24-01-20-1) na način da isti sada 
glase: 

 
II. „Članovi Povjerenstva po funkciji su: 
 1. prodekan za poslovne odnose – izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med. 

2. Predsjednik Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Rijeci – Eugen Car, student 
4. godine na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Medicina.“ 

 
III: „Članovi Povjerenstva imenovani od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci : 

1. Lara Brdar, studentica 4. godine na Integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju  Medicina; 
2. Mija Radošević, studentica 5. godine na Integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom  studiju Medicina.“ 
 

II. Ostale odredbe Odluke o imenovanju i utvrđivanju članova Povjerenstva za 
evaluaciju studentskih projekata (KLASA: 110-02/20-01/187, URBROJ: 2170-24-
01-20-1 od 19. listopada 2020.) ostaju neizmijenjene i dalje na snazi. 

 
III. Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva. 

 
17. Donošenje odluke o usvajanju izvedbenih nastavnih planova na studijima 

Medicinskog fakulteta u Rijeci za akad. 2022./2023. godinu  
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvajanju se izvedbeni nastavni planovi na studijima za: Integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij Medicina, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Medicina na engleskom jeziku, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Farmacija Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo, Diplomski sveučilišni 



studij Sanitarno inženjerstvo i Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika  za akademsku 2022./2023. godinu (objavljeni na web stranicama 
Medicinskog fakulteta i INP-MedRi web aplikaciji) 

 
18. Donošenje Odluke usvajanju Plana aktivnosti za daljnje unaprjeđenje sustava 

osiguravanja kvalitete  – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom 
izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se Plan aktivnosti za daljnje unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete na 
Medicinskom fakultetu u Rijeci za naredne tri (3) godine. 
 

II. Plan aktivnosti za daljnje unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete na 
Medicinskom fakultetu u Rijeci čini sastavni dio ove Odluke. 

 
III. Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja. 

 
19. Usvajanje Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja iz 

područja biomedicine i zdravstva – prilog na SharePoint Portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Usvaja se Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja iz 
područja biomedicine i zdravstva 
 

II. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama 
Fakulteta.   

 
20. Donošenje Odluke o promjeni naziva Katedre za medicinsku informatiku – prilog na 

SharePoint Portalu (molimo da pod ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje prije 
održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Ovom Odlukom mijenja se naziv Katedre za medicinsku informatiku tako da isti 
sada glasi „Katedra za razvoj djelatnika i studenata“. 
 

II. Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2022. 
 

21. Donošenje  odluke  o  angažiranju  vanjskih  suradnika  za  izvođenje  nastave na 
studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci za akad. 2022./2023. godinu (molimo da pod 
ovom točkom izvršite elektroničko glasovanje)  
 
Prijedlog odluke: 

 
I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na Integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina, Integriranom 



preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina na engleskom jeziku, 
Preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo, 
Preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika i 
Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Farmacija  
Medicinskog fakulteta u Rijeci za akademsku 2022./2023. godinu. 

  
II. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja i primjenjuje se za 

akademsku 2022./2023. godinu. 
 

22. 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) 

 
22. I. Donošenje odluke o poništenju natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, na 
WEB stranicma Fakulteta i na Euraxess Jobs Portalu dana 21. rujna 2022. godine, te u 
«Večernjem listu» dana 18. rujna 2022. godine, za radno mjesto pod točkom A.3.c) koja glasi: 
 
 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 u nepunom radnom vremenu – 20 sati tjedno. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika 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 u nepunom radnom vremenu 
– 20 sati tjedno, budući je pročelnica Katedri za medicinsku informatiku zatražila poništenje 
navedenog natječaja. 
 
22. II. Donošenje odluke o poništenju natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, na 
WEB stranicma Fakulteta i na Euraxess Jobs Portalu dana 15. srpnja 2022. godine, te u 
«Večernjem listu» dana 10. srpnja 2022. godine, za radno mjesto pod točkom A.2.c) koja glasi: 
 
 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: 
 
 Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika 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, iz razloga nepostojanja potrebe za suradnicima u naslovnom zvanju na Zavodu za 
medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
22. 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 17. svibnja 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 sudska medicina, na Zavodu 
za sudsku medicinu i kriminalistiku 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. Ines Mrakovčić-Šutić, dr. med., prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med. i prof. dr. sc. Milovan 
Kubat, dr. med. 
 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za 
socijalnu medicinu i epidemiologiju 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. Tomislav Rukavina, dr. med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Mirjana 
Kujundžić-Tiljak, dr. med. 
 

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 neurologija, na Katedri za neurologiju 
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: izv. prof. 
dr. sc. Olivio Perković, dr. med., prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i prof. dr. sc. Arijana 
Lovrenčić Huzjan, dr. med. 
 
 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 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. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i izv. prof. 
dr. sc. Ana Mrzljak, dr. med. 
 
 e) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i 
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom - 30 sati tjedno (za 100% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Dražen Kovač, dr. med., prof. dr. sc. Gordana Đorđević, dr. med. i prof. dr. sc. Sven 
Seiwerth, dr. med. 
 
 f) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje 
prehrambena tehnologija, znanstvena grana sigurnost i kvaliteta hrane, na Katedri za 
tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim 
radnim vremenom. 
 
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 Prehrambeno-biotehnološkom  
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji. 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing. preh. teh., izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić, dipl. sanit. ing. i izv. 
prof. dr. Klara Kraljić, dipl. ing. preh. teh. 
 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 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. 
 
 h) 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 genetika, genomika i proteomika čovjeka, na 



Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Predlaže se imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u sastavu: prof. dr. sc. 
Saša Ostojić, dr. med., prof. dr. sc. Smiljana Ristić , dipl. biolog i prof. dr. sc. Marija Heffer, dr. 
med. 
 
 i) 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 fiziologiju, 
imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 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. Pero Lučin, dr. med., prof. dr. sc. Vesna Barac Latas, dr. med. i prof. dr. sc. Aida Salihagić- 
Kadić, dr. med. 
 
 j) 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 - 5 sati tjedno (za 25% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Goran Hauser, dr. med., prof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr. med. i izv. prof. 
dr. sc. Tajana Filipec-Kanižaj, dr. med. 
 

B) Temeljem čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, za 
izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Pula, 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: doc. dr. 
sc. Ivana Mikolašević, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Daniela 
Malnar, dr. med.   
 

C) Temeljem dobivene suglasnosti Sveučilišta u Rijeci od 09. lipnja 2022. i 08. rujna  



2022. te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 15. lipnja 2022. i 29. rujna 2022., 
za izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto  
 

a) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu 
asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, 
znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom 
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. Renata Jurišić Grubešić, mag. pharm., doc. dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm. i prof. dr. 
sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem. 
 

b) 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) jedan suradnik u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, 
reanimtologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme 
u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
 
Prijedlog odluke: 
 
Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Alan 
Šustić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med. i prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, 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 redoviti profesor,  
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, 
reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi 
KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 



 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Alan Šustić, dr. med., prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med. i prof. dr. sc. Višnja Nesek 
Adam, dr. med.   
 

b) dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, 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 izv. prof. dr. sc. 
Venija Cerovečki-Nekić, dr. med. 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja 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. 
  

c) dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana zdravstvena ekologija, na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, bez zasnivanja 
radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing., doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing. 
i prof. dr. sc. Ksenija Vitale, dipl. ing. bioteh.   
  
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing., doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. 
ing. i doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing.   
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana zdravstvena ekologija, na Katedri za zdravstvenu ekologiju 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. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing., doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing. 
i prof. dr. sc. Ksenija Vitale, dipl. ing. bioteh.   
  
 Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing., doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. 
ing. i doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing.   



 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) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez 
zasnivanja radnog odnosa.  
 
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.   
 

b) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
medicinska mikrobiologija, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: prof. dr. 
sc. Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. i prof. dr. sc. Marina 
Bubonja Šonje, dr. med.   
 

c) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno  
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju 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. Ivana Mikolašević, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Renata 
Dobrila-Dintinjana, dr. med.   
 

d) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju 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. Ivana Mikolašević, dr. med., izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Renata 
Dobrila-Dintinjana, 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) dvanaest 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) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance, dr. med., prof. dr. sc. Damir Kovačević, dr. med. i izv. prof. dr. sc. 
Goran Pelčić, dr. med.   
 
 h) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana zdravstvena ekologija, na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, bez zasnivanja radnog 
odnosa.  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Raspisuje se natječaj i imenuje stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. 
dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing., doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing. 
i doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing.   
 
22. IV. Donošenje odluke o izmjeni prvog člana Stručnog povjerenstva, u podtočki 14) i 
15) odluke Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA:007-06/22-02/407, URBROJ:2170-24-01-22-01/LJML od 13. rujna 
2022.   

a) U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih  



povjerenstava KLASA: 003-06/22-02/407, URBROJ: 2170-24-01-22-01/LJML od 13. rujna 
2022., podtočka 14) i 15), za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem 
radnom mjestu asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, imenovano je 
stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med., prof. dr. sc. 
Sanja Zoričić Cvek, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas, dr. med. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 U odluci Fakultetskog vijeća o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih 
povjerenstava KLASA: 007-06/22-02/407, URBROJ: 2170-24-01-22-01/LJML od 13. rujna 
2022., u podtočki 14) i 15), za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i na 
odgovarajućem radnom mjestu asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za 
anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 
imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas, dr. 
med., prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med. i prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med., budući 
se prvi član Stručnog povjerenstva izv. prof. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. nalazi na dugotrajnom 
bolovanju. 
 

22. 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 docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana ortopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, s nepunim radnim 
vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastvne obveze). 
(zaposlenik: doc. dr. sc. Tomislav Prpić, dr. med.- znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Tomislava Prpića, dr. med., u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
otopedija, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi Klinika za ortopediju Lovran, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 
25% nastavne obveze). 
 
 II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med. i prof. dr. sc. Domagoj Delimar, dr. med. 
 
 III. Imenovani iz točke I. ove odluke obvezna je Službi za pravne, kadrovske i opće 
poslove, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, dostaviti kompletnu 
dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje potrebnih uvjeta za reizbor. 
 



 IV. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti 
izvješće o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
22. 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 punim 
radnim vremenom. 
(pristupnica: izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing.- znanstvena savjetnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. IVANA GOBIN, dipl. sanit. ing., 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 obvezom provođenja reizbora ili 
izbora u više zvanje, u punom radnom vremenu, 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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za 
ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastavne obveze). 
(pristupnica: doc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Doc. dr. sc. ALEMKA BRNČIĆ-FISCHER, 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 ginekologija i opstetricija, na Katedri za ginekologiju i 
opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno 
vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora u više zvanje, u nepunom radnom vremenu 
– 5 sati tjedno (za 25% nastavne obveze), na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2022. 
 

c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, na Zavodu za fiziologiju, 



imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim 
radnim vremenom. 
(pristupnica: dr. sc. Ljerka Karleuša, dipl. Ing. bioteh.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. LJERKA KARLEUŠA, dipl. ing. bioteh., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, 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 neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora u više zvanje, u 
punom radnom vremenu, na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2022. 
 

d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom  
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke 
medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za 
anesteziologiju, reanimtologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 30 sati 
tjedno (za 100% nastavne obveze). 
(pristupnica: dr. sc. Janja Tarčuković, dr. med.- znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. JANJA TARČUKOVIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i 
intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na 
neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora u više zvanje, u nepunom 
radnom vremenu – 30 sati tjedno (za 100% nastavne obveze), na vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. studenog 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 nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu   
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim 
radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze). 
(pristupnica: dr. sc. Maja Ilić Tomaš, dr. med.- viša znanstvena suradnica) 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. MAJA ILIĆ TOMAŠ, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora 



u više zvanje, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze), na 
vrijeme od 5 (pet) godina. 
 
 Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2022. 
 

f) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom 
mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno 
zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za društvene i 
humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s 
nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno. 
(pristupnik: dr. sc. Robert Doričić, mag. admin. sanit.- znanstveni suradnik) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. ROBERT DORIČIĆ, mag. admin. sanit., znanstveni suradnik, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana javno zdravstvo, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili 
izbora u više zvanje, u nepunom radnom vremenu – 20 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.  
 
 Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2022. 
 
22. 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 izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija, na Katedri za neurologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 
sati tjedno (za 25% nastavne obveze). 
(zaposlenik: izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Izv. prof. dr. sc. OLIVIO PERKOVIĆ, dr. med., ne reizabire se u znastveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
neurologija, na Katedri za neurologiju  Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC 
Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastavne obveze), iz razloga što 
nakon zadnjeg izbora nema objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje znanstvenih radova. 
 
 Postupak reizbora ponavlja se nakon 2 (dvije) godine, od donošenja ove odluke.       
 
22. VIII. Donošenje odluke o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje, temeljem 
članka 92. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 



 a) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana ginekologija o opstetricija, na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Ulla Marton, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. ULLA MARTON, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-
nastavno zvanje naslovna docentica, 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, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 
  Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
 b) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, 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. 
(pristupnica: dr. sc. Suzana Sršen Medančić, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. SUZANA SRŠEN MEDANČIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, 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, na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
 c) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena 
grana hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu 
medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 
(pristupnica: dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med. – viša znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. SILVIJA HUNYADI-ANTIČEVIĆ, dr. med., viša znanstvena suradnica, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
hitna medicina, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 
  Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 d) jedan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, 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. 
(pristupnica: dr. sc. Tamara Sinožić, dr. med. – znanstvena suradnica) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Dr. sc. TAMARA SINOŽIĆ, dr. med., znanstvena suradnica, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje naslovna docentica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana obiteljska 
medicina, na Katedri obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.  
 
  Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 
22. IX. Donošenje odluke o izboru suradnika u suradničko zvanje, temeljem članka 92. 
stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 

a) osam suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicnske znanosti, znanstvena grana 
otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog 
fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Toni Vidović, dr.med., Katarina Radobuljac, dr.med., Ema Ahel Ledić, dr.med.,  
                    Selma Frka Kušić, dr.med., Marta Mavrinac, dr.med., Mia Klapan, dr.med. i Nina  
                    Čuš, dr.med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 TONI VIDOVIĆ, dr. med., KATRINA RADOBULJAC, dr. med., EMA AHEL LEDIĆ, 
dr. med., SELMA FRKA KUŠIĆ, dr. med., MARTA MAVRINAC, dr. med., MIA KLAPAN, dr. 
med. i NINA ČUŠ, 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 otorinolaringologija, na Katedri za otorinolaringologiju 
Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa, 
na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
    
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

b) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana epidemiologija, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Andrea Petaros Šuran, dr. med., Lovro Bucić, dr. med., mr. sc. Tanja Staraj Bajčić,   
                   dr. med. i Dinko Štajduhar, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 ANDREA PETAROS ŠURAN, dr. med., LOVRO BUCIĆ, dr. med., mr. sc. TANJA 
STARAJ BAJČIĆ, dr. med. i DINKO ŠTAJDUHAR, dr. med. izabiru se za suradnika/icu u 
suradničkom zvanju naslovni/na asistent/ica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 



znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana epidemiologija, na 
Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
     
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

c) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicnske znanosti, u Centru za 
istraživanje i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Mario Franolić, dr. med. i Boris Reinić, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 MARIO FRANOLIĆ, dr. med. i BORIS REINIĆ, dr. med. izabiru se za suradnika u 
suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, u Centru za istraživanje i edukaciju u 
podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja 
radnog odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
      
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

d) četiri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje  
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicnske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, 
bez zasnivanja radnog odnosa.  
(pristupnici: Ivan Ćorić, dr.med. i Iva Durut Čupev, dr. med.) 
 
Prijedlog odluke: 
 
 IVAN ĆORIĆ, dr. med. i IVA DURUT ČUPEV, dr. med. izabiru se za suradnika/cu u 
suradničkom zvanju naslovni/na asistent/ica, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, na Katedri za 
kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog 
odnosa, na vrijeme od najviše šest (6) godina.  
      
 Odluka se primjenjuje dan nakon dana donošenja. 
 

22. X. 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) prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med., za znanstveno zvanje – znanstvena  
savjetnica u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 



 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta prof. 
dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med., za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica 
u trajnom zvanju, 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 prof. dr. sc. Karmen 
Lončarek, dr. med., u znanstveno zvanje znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, u 
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti. 
 
22. XI. Prihvaćanje izvješća s mišljenjem 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., za znanstveno zvanje – viši  
znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
temeljne medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 I. Prihvaća se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. 
sc. Damira Klepca, dipl. sanit. ing. za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni 
suradnik, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti. 
 
 II. Matičnom odboru za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih 
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne 
medicine i farmacije dostaviti će se mišljenje i prijedlog za izbor doc. dr. sc. Damira Klepca, 
dipl. sanit. ing., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti. 
 
22. XII. 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, 21/21 i 111/22) 
 

a)   doc. dr. sc. Zrinka Puharić, dr. med. nastavnica u znanstveno-nastavnom  
zvanju docentica, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, za izbor 
u znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. 
med., prof. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med. i prof. dr. sc. Ana Borovečki, dr. med. 
 

b)   doc. dr. sc. Lorena Honović, dr. med. nastavnica u znanstveno-nastavnom  



zvanju docentica, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, za izbor u 
znanstveno zvanje – viša znanstvena suradnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing. 
med. biochem., prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med. i prof. dr. sc. Dunja Rogić, mag. med. 
biochem. 
 
22. XIII. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje po osobnom zahtjevu, sukladno članku 43. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19, 21/21 i 111/22)   
 

a) Izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing., nastavnica u znanstveno- 
nastavnom zvanju izvanredna profesorica, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju, 
za izbor u znanstveno zvanje – znanstvena savjetnica, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. 
med., prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med. i prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić-Tiljak, dr. med. 
 
22. XIV. Donošenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno 
zvanje, po zahtjevu Sveučilišta u Zadru, sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (N.N. br.28/17, 72/19, 21/21 i 111/22) 
 

a) doc. dr. sc. Ivo Klarin, dr. med., nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i na  
radnom mjestu docent, na Odjelu za zdravstvene studije, Sveučilišta u Zadru, za izbor u 
znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti. 
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med., 
izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i prof. dr. sc. Boris Dželalija, dr. med. 
 
22. XV. Donošenje odluke o imenovanju mentora suradniku u suradničkom zvanju 
asistent, sukladno članku 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

a) Alen Omerović, dr. med. – na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Alenu Omeroviću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju i na radnom 
mjestu I. vrste asistent, za mentora prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. 
 

b) Tanja Grenko, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  



  
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Tanji Grenko, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentora prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med. 
 

c) Matko Spicijarić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu   
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Matku Spicijariću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  
asistent, za mentora doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med. 
 

d) Filip Brusić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Filipu Brusiću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  
asistent, za mentoricu doc. dr. sc. Duška Petranović, dr. med. 
 

e) Ivana Grgić Romić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Ivani Grgić Romić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, za mentora doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med. 
 

f) Josip Aničić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
  
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Josipu Aničiću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  
asistent, za mentora doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med. 
 

g) Kristina Uglešić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Kristini Uglešić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, za mentora doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med. 
 

h) Ana Lanča Bastiančić, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Ani Lanča Bastiančić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, za mentora izv. prof. dr. sc. Sandro Brusich, dr. med. 
 

i) Ivona Komosar, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  



 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Ivoni Komosar, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar, dr. med. 
 

j) Petra Baumgartner, dr. med. – na Katedri za internu medicinu  
  
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Petri Baumgartner, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna 
asistentica, za mentora doc. dr. sc. Zlatko Čubranić, dr. med. 
 

k) Vedran Jurjević, dr. med. – na Katedri za dječju kirurgiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Vedranu Jurjeviću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni  
asistent, za mentoricu doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med. 
 

l) Branka Balaban, dr. med. – na Katedri za dječju kirurgiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Branki Balaban, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med. 
 

m) Patricia Jakljević, dr. med. – na Katedri za dječju kirurgiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Patricii Jakljević, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med. 
 

n) Tatjana Ružić, dr. med. – na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Tatjani Ružić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Klementina Ružić, dr. med. 
 

o) Diana Palaić, dr. med. – na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Diani Palaić, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med. 
 

p) Mersad Muminović, dr. med. – na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu  



 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Mersadu Muminoviću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju 
naslovni asistent, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Marina Letica Crepulja, dr. med. 
 

q) Alen Mančić, dr. med. – na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Alenu Mančiću, dr. med., suradniku u suradničkom zvanju naslovni 
asistent, za mentoricu izv. prof. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr. med. 
 
            s) Katarina Peljhan, dr. med. – na Katedri za dermatovenerologiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Katarini Peljhan, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. 
 
            t) Ingrid Šutić Udović, dr. med. – na Katedri za dermatovenerologiju  
 
Prijedlog odluke: 
 
 Imenuje se Ingrid Šutić Udović, dr. med., suradnici u suradničkom zvanju naslovna  
asistentica, za mentoricu prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med. 
 
23. 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) 
 

22.I. Donošenje odluke o ocjeni teme doktorske disertacije studenata 
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem.: „Izrada kontinuiranih referentnih krivulja 

za najčešće biokemijske i hematološke laboratorijske pokazatelje kod trudnica“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem. 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: „Izrada kontinuiranih referentnih krivulja za najčešće biokemijske i 
hematološke laboratorijske pokazatelje kod trudnica” pristupnice Vesne Šupak 
Smolčić, mag. med. biochem. u sastavu:  

 
1. nasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Dunja Rogić, mag. med. biochem.  



3. doc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, 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) Lara Valenčić, dr. med.: „Characterisation of microRNA in cerebrospinal fluid-derived 

extracellular vesicles after severe traumatic brain injury“ 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Lara Valenčić, 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: „Characterisation of microRNA in cerebrospinal fluid-derived 
extracellular vesicles after severe traumatic brain injury” pristupnice Lare Valenčić, 
dr. med. u sastavu:  

 
1. nasl. doc. dr. sc. Hrvoje Šimić, dr. med. 
2. prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj-Bognar, dr. med. 
3. izv. prof. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh. 

 
III. Prvom članu Povjerenstva dostavlja se kompletna dokumentacija pristupnice. 

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

IV. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana, od dana javne obrane teme, 
Fakultetskom vijeću dostaviti pisano izvješće. Izvješće se podnosi na obrascu 
PDS4 te potpisano postavlja na intranet Medicinskog fakulteta (Portal za 
djelatnike - WEB APLIKACIJE i E-OBRASCI - IZRADA DOKTORSKOG RADA– 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada). Ocjena teme 
disertacije treba sadržavati sažet opis istraživanja, ocjenu javne obrane, očekivani 
znanstveni doprinos, mišljenje i prijedlog Povjerenstva. Pregled znanstvenih i 
stručnih radova pristupnice s osvrtom na radove, osvrt na znanstvenoistraživački 
rad pristupnice i druga obrazloženja koja Povjerenstvo smatra da su bitna potrebno 
je navesti u obrascu pod “Napomena”.  



 
c) Silvija Lukanović Jurić, dr. med.: „Biomolekularni kondenzati u citomegalovirusnoj 

infekciji“  
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Utvrđuje se da Silvija Lukanović Jurić, 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: „Biomolekularni kondenzati u citomegalovirusnoj infekciji” pristupnice 
Silvije Lukanović Jurić, dr. med. u sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. 
2. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstveni savjetnik  
3. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš, dipl. ing. kemije 

 
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”.  

 
23.II. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 
 
a) Jasna Nekić, dr. med.: „Utjecaj polimorfizama gena autoimunosnog odgovora na 

učinkovitost imunomodulacijske terapije interferonom-β i tijek multiple skleroze” 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj polimorfizama gena 
autoimunosnog odgovora na učinkovitost imunomodulacijske terapije interferonom-
β i tijek multiple skleroze” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Biomedicina, Jasne Nekić, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, 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. 
 

23.III. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina 
 
a) Luka Vranić, dr. med.: „Značaj tvrdoće jetre i slezene pri postavljanju dijagnoze portalne 

hipertenzije i varikoziteta jednjaka kod ljudi s kroničnom bolesti jetre” 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Značaj tvrdoće jetre i 
slezene pri postavljanju dijagnoze portalne hipertenzije i varikoziteta jednjaka kod 
ljudi s kroničnom bolesti jetre” studenta Poslijediplomskog sveučilišnog 
(doktorskog) studija Klinička medicina, Luke Vranića, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Štimac, 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) Ivan Ivanovski, dr. med.: „Imunološki odgovor bolesnica s karcinomom dojke tretiranih 

levobupivakainom uz primjenu paravertebralnog ili površinskih blokova prsnog koša” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Imunološki odgovor 
bolesnica s karcinomom dojke tretiranih levobupivakainom uz primjenu 
paravertebralnog ili površinskih blokova prsnog koša” studenta Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Klinička medicina, Ivana Ivanovskog, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ines Markovčić Šutić, dr. med., a za komentora 
nasl. doc. dr. sc. Miroslav Župčić, 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. 

 
23.IV. Donošenje odluke o prihvaćanju teme doktorske disertacije i imenovanje mentora 
studenata Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo 
 
a) Vesna Višekruna Vučina, dr. med.: „Procjena učinkovitosti cjepiva protiv sezonske gripe 

u osoba 65 i više godina u Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2021. godine“ 
 

Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Procjena učinkovitosti 
cjepiva protiv sezonske gripe u osoba 65 i više godina u Hrvatskoj u razdoblju od 
2016. do 2021. godine” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 
studija Javno zdravstvo, Vesne Višekruna Vučina, dr. med. 
 

II. Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., a za komentora dr. 
sc. Bernard Kaić, 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. 

 
b) Alena Tatarević, mag. pharm.: „Procjena utjecaja ljekarničke skrbi na kvalitetu života kod 

stanja vezanih uz primjenu psihofarmaka i evaluacija intervencije” 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Prihvaća se tema doktorske disertacije pod naslovom „Procjena utjecaja ljekarničke 
skrbi na kvalitetu života kod stanja vezanih uz primjenu psihofarmaka i evaluacija 
intervencije” studentice Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno 
zdravstvo, Alene Tatarević, mag. pharm. 
 

II. Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Lovorka Bilajac, dipl. sanit. ing., a za komentora 
doc. dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm. 
 

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. 

 
23.V. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstvo za dodjelu nagrada najboljim 
mladim znanstvenicima za 2022. godinu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Osniva se Povjerenstvo za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima u 
2022. godini. 

 
II. Za članove Povjerenstva imenuju se: 

 
1. izv. prof. dr. sc. Dijana Detel, dr. med, predsjednica 
2. prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing., član 
3. prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med., član 
4. izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj, dipl. sanit. ing., član 
5. izv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med., član 

 
III. Ovlasti i djelokrug rada Povjerenstva utvrđeni su Pravilnikom o dodjeli nagrada 

najboljim mladim znanstvenicima Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-
05/21-02/05, URBROJ: 2170-24-01-21-1, od 9. ožujka 2021. godine i KLASA: 003-
05/21-02/05, URBROJ: 2170-24-01-21-2, od 10. studenog 2021. godine). 

 
IV. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 

 
23.VI. Donošenje odluke o usvajanju rezultata natječaja za upis na Doktorsku školu iz 
znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2022./2023. godini – Prilog 
1. na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Usvajaju se rezultati natječaja za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo u akademskoj 2022./2023. godini. 

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

programa i pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.  
 
23.VII. Zahtjev za promjenu mentora i okvirne teme istraživanja Poslijediplomskog 
sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina 

 
a) Dominik Popović, dr. med. dent. 

 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Dominika Popovića, dr. med. dent. 

polaznika Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Dentalna medicina koji 
se izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod 



naslovom „Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom resorbirajuće 
magnezijeve membrane”. 
 

II. Uz dosadašnju mentoricu prof. dr. sc. Danielu Kovačević Pavičić, dr. med. dent. za 
komentoricu se imenuje prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med. 
 

III. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Djelotvornost ultrazvuka i uloga parafunkcija u 
liječenju pacijenata s miofascijalnom boli“ usvojena za akademsku godinu 2021./2022. 
godinu se poništava. 

 
23.VIII. Zahtjev za promjenu okvirne teme istraživanja na Poslijediplomskom 
sveučilišnom (doktorskom) studiju Javno zdravstvo 
 

a) Marija Spevan, mag. med. techn. 
 
Prijedlog odluke: 
 
I. Odobrava se nova okvirna tema istraživanja za Mariju Spevan, mag. med. techn. 

polaznicu Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Javno zdravstvo koji se 
izvodi u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo pod 
naslovom „Generacijske različitosti u percepciji vodstva, radnog mjesta i 
profesionalnog identiteta medicinskih sestara / tehničara na području Primorsko-
goranske županije” mentora prof. dr. sc. Amira Muzura, dr. med. i komentorice izv. 
prof. dr. sc. Sabine Ličen, mag. med. techn.  
 

II. Okvirna tema istraživanja pod naslovom „Povijesne i šire društvene zakonitosti pojave 
različitih modela zdravstvene njege u Riječkoj regiji (Primorsko-goranskoj županiji)“ 
usvojena za akademsku godinu 2021./2022. godinu se poništava. 

 
23.IX. Donošenje odluke o verifikaciji obveznih izbornih aktivnost u funkciji doktorata 
na Doktorskoj školi 

 
a) Tečaj transmisijske elektronske mikroskopije 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Tečaj transmisijske elektronske mikroskopije u organizaciji Zavoda za opću patologiju 
i patološku anatomiju i Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta 
u Rijeci verificira se kao obvezna izborna aktivnost u funkciji doktorata na Doktorskoj 
školi iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo u vrijednosti od 2 ECTS boda.  
 

II. Sudjelovanje na tečaju 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 
obvezna izborna aktivnost u funkciji doktorata.  
 
 
 



24. 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) 
 

24.I. Donošenje odluke o povećanju upisne kvote na Poslijediplomskog 
specijalističkom studiju Ortopedija i traumatologija u akademskoj 2022./2023. godini 
 
Prijedlog odluke: 

 

I. Odobrava se u akademskoj 2022./2023. godini jednokratno povećanje upisne kvote 
poslijediplomskog specijalističkog studija Ortopedija i traumatologija sa petnaest 
(15) na dvadeset i pet (25) polaznika. 

 
II. Prijedlog povećanja upisne kvote studija uputit će se Centru za studije Sveučilišta u 

Rijeci. 

 
24.II. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomski 
specijalistički studij Biomedicina razvojne dobi Medicinskog fakulteta u Rijeci – prilog 
na SharePoint portalu 
 
Prijedlog odluke: 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 

 
raspisuje 

NATJEČAJ 
 

za upis na poslijediplomski specijalistički studij 
 

1) Biomedicina razvojne dobi – 20 polaznika 
 
Poslijediplomski specijalistički studij Biomedicina razvojne dobi organizira se za 
doktore medicine s položenim stručnim ispitom, koji su specijalizanti pedijatrije u 
trajanju od najmanje godinu dana. 

 
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 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 € 

 
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 31. listopada 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. 
 
24.III. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju članova Povjerenstva 
za izborne predmete Medicinskog fakulteta u Rijeci (molimo da pod ovom točkom izvršite 
elektroničko glasovanje) 
 
Prijedlog odluke: 
 

I. Ovom Odlukom mijenja se članak I. Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za 
izborne predmete od 13. listopada 2020. (KLASA: 003-06/20-02/367, URBROJ: 
2170-24-01-20-1/TT) na način da isti sada glasi: 

 
„lmenuju se članovi Povjerenstva za izborne predmete u sastavu: 

 

 
1. izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić-Vranić, dr. med.         
2. prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med.    
3. izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas, dr. med. 
4. prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing. preh. tehn. 
5. izv. prof. dr. sc. Iva Bilić Čače, dr. med.  
6. prof. dr. sc. Gordana Zamolo, dr. med.  
7. doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. 
8. Ana Brekalo, student 
9. Bruno Kovač, student“ 

 
II. Ostale odredbe Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izborne predmete 

(KLASA: 003-06/20-02/367, URBROJ: 2170-24-01-20-1/TT od 13. listopada 2020.) 
ostaju neizmijenjene i dalje na snazi. 

 
III. Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva. 

 
25. Donošenje odluke o imenovanju doc. dr. sc. Domagoja Ivastinovića, dr. med., 

gostujućim nastavnikom na kolegiju Oftalmologija i Oftalmologija na engleskom 



jeziku na Katedri za oftalmologiju – prilog na SharePoint portalu (molimo da pod ovom 
točkom izvršite elektroničko glasovanje prije održavanja sjednice vijeća) 

 
Prijedlog odluke: 
 

I. Doc. dr. sc. Domagoj Ivastinović, dr. med., imenuje se gostujućim nastavnikom 
Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

II. Gostujućem nastavniku, doc dr. sc. Domagoju Ivastinović, dr. med., povjerava se 
izvođenje do jedne trećine nastavnog kolegija „Oftalmologija“ i kolegija 
„Oftalmologija na engleskom jeziku“ na Katedri za oftalmologiju Medicinskog 
fakulteta u Rijeci. 

 
26. R a z n o 

 
 
 

    Dekan 
 

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


