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Z A P I S N I K 

 
 
sjednice privremenog Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u ak. 
2014./2015. god., održane  u četvrtak, 13. studenog 2014. godine u predavaonici br. 7. 
Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 38 članova privremenog  Fakultetskog vijeća prema popisu sastavljenom 13. 
studenoga 2014.  koji čini sastavni dio ovoga zapisnika. 
Odsutni: dr.sc. Ante Lučev, dr.med. i Branka Dresto-Alač, dipl.fiz.    
   
Zapisnik vodi: Stella Lampret, prof. 
 
V.d. dekana prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. otvara sjednicu te predlaže slijedeći 
  

d n e v n i  r e d: 

 

1. Konstituiranje privremenog Fakultetskog vijeća  

       

2. Izvješće v.d. dekana  o dosadašnjem radu 

 

3. Donošenje Statuta Fakulteta (nelektorirana verzija) 

 

4. Pokretanje postupka izbora dekana 

 

5. Kadrovska pitanja 

 

6.  Angažiranje vanjskih suradnika 

 

7. Razno 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
Ad.1. 

 

Uvodne riječi preuzeo je prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., koji je pozdravio nazočne i 
obrazložio im tok stvaranja i provođenje ideje novog fakulteta, te naveo tko je sve zaslužan 
za njezinu realizaciju. Posebice je zahvalio Sveučilištu, ali i Medicnskom fakultetu u Rijeci koji 
su tome ponajviše pridonijeli i bez kojih projekt ne bi bio moguć. Na uvodne riječi prof. dr. sc. 
Alana Šustića, dr. med., osvrnuo se Rektor Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. 



med., koji je ukazao na potrebe društva za izdvajanjem Fakulteta zdravstvenih studija, kako 
bismo u konačnici svojim programima bili konkurentni ne samo Europi već i svijetu. Jedan od 
ciljeva projekta jest evaluacija stručnih studija u sveučilišne studije, ali i stvaranje 
fleksibilnijih struktura s naglasakom na internacionalne master studije – diplomske studije.  
Otvaranje novog fakulteta prepoznato je, ali i podržano od strane Senata Sveučilišta u Rijeci, 
stoga je projekt i realiziran. Dekan Medicinskog fakuleta prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. 
med., također je podržao realizaciju istoga, a obzirom je Medicinski fakultet „stariji brat“ 
Fakulteta zdravstvenih studija, smatra da bi obje ustanove nadalje trebale surađivati i  
funkcionirati jedinstveno.  
Nadalje je v.d.dekana prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. naveo da su se temeljem Ugovora o 
reguliranju prava i obveza zaposlenika koji prelaze sa Medicinskog fakulteta na Fakultet 
zdravstvenih studija od 1. listopada 2014. godine, ostvarile pretpostavke za konstituiranje 
privremenog Fakultetskog vijeća, koje na dan održavanja ove sjednice čine svi zaposlenici 
FZS-a i predstavnici studenata stručnih studija (preuzeti sa Medicinkog fakulteta), kako 
slijedi: 
 

1. prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med., 
2. prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med.,  
3. prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med. 
4. prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med., 
5. izv.prof.dr.sc. Gordana Brumini, prof. fizike i kem., 
6. izv. prof.dr.sc. Štefica Dvornik, dipl.ing. med.biokem., 
7. doc.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med., 
8. doc.dr.sc. Marko Zelić, dr.med., 
9. doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., 
10. doc.dr.sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr.med., 
11. doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl.san.ing., 
12. mr.sc. Sandra Bošković, prof.reh., 
13. mr.sc. Andrica Lekić, prof.fizike, 
14. mr.sc. Ariana Fužinac-Smojver, dr.med., 
15. Branka Dresto-Alač, dipl.fizičar, 
16. Hrvoje Vlahović, prof.reh., 
17. Verner Marijančić, prof.reh., 
18. Jasna Lulić Drenjak, prof., 
19. mr.sc. Manestar Miljenko, dr.med., 
20. Tajana Tomak, prof.eng.knjiž., 
21. Martina Šendula-Pavelić, prof.psih., 
22. dr.sc. Prodan Mirko, dr.med., 
23. mr. sc. Nada Vukelić-Damijani, dr.med., 
24. dr.sc. Lučev Ante, dr.med., 
25. mr.sc. Sanda Tamarut, dipl.san.ing., 
26. mr.sc. Đana Pahor, dr.med., 
27. Iva Križanec Ropac, dipl.iur., 
28. Ivona Zatković Ružić, dipl.oec.,/Ana Čaval, prof., 
29. mr.sc. Vanja Župan, dipl.oec., 
30. Sanja Perica, dipl.oec., 
31. Stella Lampret, prof. 



32. Vedrana Padovan, oec., 
33. Daniela Lovrinov, 
34. Marta Merle, 
35. Gordana Vozila, 
36. Marica Pribanić, 
37. Anamaria Jambreković, 
38. Mario Vidović, 
39. Kruno Topolski i 
40. Anamarija Banovac. 

 

Konstatirano je da je sjednici nazočno 38 članova, da su ispunjene pretpostavke za 
održavanje sjednice, te je time privremeno Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija 
konstituirano. 
 
Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta u 
Rijeci, te Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o osnivanju Fakulteta zdravstvenih studija, 
potrebno je da nastavnici u nastavnim zvanjima izaberu svoga predstavnika i njegovog 
zamjenika koji će ih predstavljati u stalnom Fakultetskom vijeću. Izbori će se provesti 20. 
studenog 2014. godine, a o provedenim izborima i imenima predstavnika i njegovog 
zamjenika dužni su u roku od 5 dana izvjestiti dekana, kako bi izabrani predstavnik bio 
pozvan na slijedeće Fakultetsko vijeće. Osobom zaduženom za provođenje izbora imenuje se 
mr.sc. Sandra Bošković, dr.med. 
Nadalje, Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu 
Sveučilišta u Rijeci, te Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o osnivanju Fakulteta zdravstvenih 
studija, potrebno je da zaposlenici Fakulteta, također izaberu svoga predstavnika i njegovog 
zamjenika koji će ih predstavljati u stalnom Fakultetskom vijeću. Izbori će se, provesti 20. 
studenog 2014. godine, a o provedenim izborima i imenima predstavnika i zamjenika dužni 
su u roku od 5 dana izvjestiti dekana, kako bi izabrani predstavnik bio pozvan na slijedeće 
Fakultetsko vijeće. Osobom zaduženom za provođenje izbora imenuje se Iva Križanec Ropac, 
dipl.iur. 
Sukladno Zakonu o studentskom zboru pokreće se postupak izbora za predstavnike 
studenata i njihove zamjenike u Fakultetsko vijeće. Izbori su zakazani za dan 20. studenog 
2014., te će na slijedeću sjednicu Fakultetskog vijeća biti pozvani izabrani predstavnici kako 
bi podnijeli izvješće o provedenim izborima. 
Budući da među zaposlenicima Fakulteta zdravstvenih studija u ovom trenutku nema 
suradnika u suradničkim zvanjima, nije potrebno provoditi izbore za njihove predsatvnike u 
Fakultetsko vijeće. 
 
Ad.2.  

 

U svojem izvješću o dosadašnjem radu, v.d. dekana prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. u kratko 
je iznio da je: Odlukom Senata  Fakultet zdravstvenih studija osnovan u ožujku 2013.g., za 
v.d. dekana imenovan je on osobno, te je time ovlašten za provođenje pripremnih radnji za 
početak rada Fakulteta. U lipnju 2013. Fakultet je upisan u registar Trgovačkog suda, 
dobiveni su svi potrebni  identifikacijski brojevi (OIB, MB, Fina, banka i sl.), dakle od tada 
postoji kao zasebna pravna osoba, a u srpnju 2014. dobivene sz dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja i obavljanje znanstvene djelatnosti. 



Nadalje, Senat je usvojio privremeni Statut, a Fakultet je upisan u Upisnike visokih učilišta i 
znanstvenih organizacija. Naveo je da u tijeku prebacivanje studenata sa Medicinskog 
fakulteta što je opsežan posao i ujedno je pohvalio rad djelatnica Studentske službe i 
zahvalio im na velikom trudu koji ulažu u obavljanje ovog opsežnog posla.  
 

Ad.3. 

 

V.d. dekana prof.dr.sc. Alan Šustić, dr,med. naglasio je da u prijelaznim i završnim odredbama 
privremenog Statuta stoji da će se do kraja 2014. godine ustrojiti tijela Fakulteta koja će 
usvojiti stalni Statut Fakulteta. Prijedlog Statuta, koji je svim članovima Vijeća dostavljen uz 
poziv za sjednicu (uz obvezu lektoriranja), usklađen je sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i Statutom Sveučilišta u Rijeci, te je na prijedlog v.d. dekana, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno donijelo slijedeću  

 

O D L U K U 

 
I. Prihvaća se prijedlog Statuta Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.  

 
II. Statut će se objaviti na oglasnoj ploči Fakulteta, te stupa na snagu danom objave. 

 
Ad.4. 

 
V.d. dekana prof.dr.sc. Alan Šustić, dr,med. dao je riječ tajnici Fakulteta Ivi Križanec Ropac, 
dipl.iur. da upozna prisutne o ovoj točki dnevnog reda. 
Tajnica Fakulteta Iva Križanec Ropac, dipl.iur. naglasila je da je u prijelaznim i završnim 
odredbama privremenog statuta Fakulteta zdravstvenih studija, prof.dr.sc. Alan Šustić 
imenovan vršiteljem dužnosti dekana do 31. prosinca 2014. godine. Slijedom navedenog 
potrebno je pokrenuti postupak izbora dekana.  
Statut Sveučilišta u Rijeci u članku 19. regulira uvjete i postupak izbora dekana te upućuje na 
odredbe privremenog Statuta Fakulteta. 
Sukladno privremenom statutu postupak izbora dekana provodi Povjerenstvo za izbor koje 
imenuje Vijeće. Kandidati su dužni u roku od 15 dana od dana imenovanja povjerenstva 
podnijeti prijavu, životopis i program rada za razdoblje svog dekanskog mandata. 
 
Vijeće  je jednoglasno donijelo slijedeću 
 

O D L U K U 

 
I. Pokreće se postupak izbora dekana Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 

 
II. Imenuje se Povjerenstvo za izbor dekana u sastavu: 

 
 1. prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., 
 2. prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med. i 
 3. prof.dr.sc. Štefica Dvornik, dipl.ing. 

III. Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanrednog ili redovitog profesora u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. 
Kandidati za dekana dužni su, u roku od 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva, 



uz prijavu i životopis podnijeti i vlastiti program rada za svoj dekanski mandat. 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlog Povjerenstvo će odbaciti. 

 
IV. Po isteku roka iz prethodne točke, Povjerenstvo je dužno u daljnjem roku od 8 dana 

dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću sa životopisima i programima rada. 
 

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ad.5. 

 
Na prijedlog v.d. dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću 
 

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor devet nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju 
predavač ili viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke 
medicinske znanosti na Fakultetu zdravstvenih studija  Sveučilišta u Rijeci, bez 

zasnivanja radnog odnosa. 
 

II. Imenije se stručno povjerenstvo u sastavu:  
 1. prof.dr.sc.Vera Vlahović-Palčevski, dr.med. 
 2. prof.dr.sc. Radivoje Radić, dr.med. i 
 3. prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. 
 

Ad.6. 

 
Radi potrebe održavanja nastave potrebno je angažirati vanjske suradnike, te je na prijedlog 
v.d. dekana, Fakultetsko vijeće donijelo slijedeću 
 

O D L U K U 

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

Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci za akad. 2014/2015. godinu prema 
popisu koji je sastavni dio ove Odluke. 

 
II. Sastavni dio ove Odluke čine Odluke o povjeravanju izvođenja nastave vanjskim 

suradnicima na preddiplomskim i diplomskim studijima Sestrinstvo, Primaljstvo, 
Fizioterapija,Medicinsko-laboratorijska dijagnostika i Radiološka tehnologija. 

 
Ad.7. 

  
Nije bilo prijedloga niti upita pod ovom točkom. 
 
Zapisnik sastavila:   V.d. dekana 
 
Iva Križanec Ropac, dipl.iur.                                                     Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr.med. 
 


