
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/17-01/01 
Ur.broj: 2170-57-5-01-17-2 
Rijeka, 19. siječnja 2017.   

Z A P I S N I K 
 
IV. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., 
održane  u četvrtak, 19. siječnja 2017. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,30 sati. 
 
Prisutno: 14 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 
Dekan prof. dr. sc. Alan Šustić, dr.med. otvara sjednicu te predlaže sljedeći 

 
D n e v n i  r e d 

 
 

1. Usvajanje zapisnika III. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Donošenje odluke o predlaganju kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci 
 

7. Donošenje odluke o predstavniku Fakulteta u Odboru za kvalitetu Sveučilišta 
 

8. Donošenje odluke o izboru članova Povjerenstva za studentske projekte Fakulteta zdravstvenih  
       studija 
 

9. Donošenje odluke o imenovanju doc. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med. voditeljem programa  
       cjeloživotnog obrazovanja „Osposobljavanje za stručnog suradnika za marketing u     
       farmaceutskoj industriji“  
 

10. Kadrovska pitanja  
 

10.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
anesteziologija i reanimatologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-15 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., 2. izv. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 
3. izv. prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med. 

 
10.2. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora jednog nastavnika u znanstveno-

nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje humanističke 



znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-20 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Nada Gosić, dipl. polit.  2. prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i 3. 
prof. dr. sc. Ante Čović, dipl. phil. 
 

10.3. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju i 
odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje 
temeljne medicinske znanosti, grana anatomija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci s punim radnim vremenom.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med.  2. izv. prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, 
dr. med. i 3. prof. dr. sc. Dragica Bobinac, dr. med. 
 
 
 

10.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jednog nastavnika  u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
  

O D L U K U 
 

LOVRO TKALČIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana radiologija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, nastavna baza KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017.  
 

10.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, 
Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Dr. sc. ALEKSANDAR RACZ, dr. med., izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 
 

10.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Dr. sc. NEVENKA KOVAČ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 



grana javno zdravstvo, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 
 

10.7. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 
Mr. sc. HRVOJE CVITANOVIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

  
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
10.8. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
IVAN MITREČIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna 
medicina, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
10.9. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 
IVANA BEDNAR BABIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
oftalmologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
10.10. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 
ZORICA ALERIĆ, dr. med. i VLADIMIR BAUER, dr. med. izabiru se u nastavno zvanje naslovni 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 



znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
10.11. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
Mr. sc. DOBRICA RONČEVIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana epidemiologija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
 

10.12. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
IVANKA BANIČEK ŠOŠA, mag. phisioth., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 
 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika III. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik III. sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. prosinca 2016. usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješće  dekana  
 
Dekan je predložio termin održavanja sljedeće sjednice za 23. veljače, a održavanje svečane sjednice 
povodom Dana Fakulteta biti će u tjednu od 20. do 24. ožujka ove godine. U ponedjeljak 20. ožujka 
biti će održana svečana promocija u prostoru HKD-a na Sušaku kao i prošle godine.  
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješća prodekana  
 
Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorice Malnar je iznjela prijedloge promjena nastavnih planova za akademsku godinu 
2017./2018. i pozvala sve da do mjeseca svibnja učine isto, kako bi se ove godine posao odradio na 
vrijeme. 
 



Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o promjenama nastavnih programa 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Psihički razvoj   
čovjeka 

obvezni Fizioterapija 2. Doc.dr.sc.Mirjana 
Graovac 
 

Mirjana  Pernar, 
predavač 

Epidemiologija obvezni MLD  redovni, 
izvanredni 

3. Mr.sc. Đana Pahor Doc.dr.sc. Vanja 
Tešić 

 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće je jednoglasno donjelo sljedeću  
 

ODLUKU 
o uvođenju novog izbornog kolegija 

 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Majka i dijete - fiziologija i 
dinamika ranog odnosa 

izborni Sestrinstvo - 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 

2. Doc.dr.sc.Mirjana Graovac 
 

 
Prisutnim članovima Fakultetskog vijeća profesorica Malnar i profesor Šustić objasnili su da su vođeni 
pregovori oko pokretanja dislociranog preddiplomskog stručnog studija Radiološke tehnologije u 
Novoj Gradiški, međutim na kraju se odustalo od toga iz razloga što se zbog specifičnog načina 
organiziranja nastave i preopterećenosti kadra na tom studiju nastava u Novoj Gradiški ne bi mogla 
kvalitetno održavati. Zbog velikog broja upita za pokretanjem izvanrednog studija Radiološke 
tehnologije odlučeno je da se ove godine preddiplomski studij Radiološke tehnologije izvodi kao 
izvanredni, a budući da nismo u mogućnosti paralelno organizirati dva studija, jedne godine će se ići 
sa izvanrednim, a sljedeće sa redovnim. Uvjeti upisa neće se mijenjati, jedino će se dozvoliti prijava i 
ljudima starijim od 24 godine koji nemaju položenu državnu maturu. 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće jednoglasno donjelo sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija koji se do sada izvodio kao redovni, u 
akademskoj godini 2017./2018. izvoditi ce se kao izvanredni. 
 

II. Sastavni dio ove Odluke čine uvjeti za upis u I. godinu studija. 
 
Profesorica Malnar prenjela je informaciju da će upisi na diplomske studije ove godine ponovno ići 
centralizirano preko NispVu sustava. 
 
Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur izvjestio je prisutne da su danas Sveučilištu prijavljeni kapitalni projekti i to: 



2017. – preuređenje ženskog toaleta u holu, porte, zamjena radijatora u zgradi i izrada elaborata o 
energetskoj učinkovitosti objekta, 2018. – preuređenje toaleta u suterenu zgrade, 2019. – zamjena 
krovnih oluka i 2020. – sanacija postojećeg prostora arhive. 
Dekan je nadodao da je danas donesena odluka da se nabavi elektronički sustav glasanja koji će se, 
između ostalog, koristiti i za nastavu. Dogovoreno je da se na sljedećim Fakultetskim vijećima održe 
kratke 5 minutne prezentacije (pametna ploča, e-kolegij, video clipovi i dr.) kako bi se upotreba istih 
približila zainteresiranima, a sve u cilju što češće upotrebe na predavanjima. Naravno, sve u cilju 
poboljšanja same nastave. 
 
Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Profesorica Dvornik je pod ovom točkom izvjestila prisutne da kreću natječaji za novi ciklus Erasmusa, 
i to: 1. veljače do 3. travnja za studente, i 1. ožujka do 20. travnja za osoblje. 
Dekan je pozvao studente da se aktivno uključe u Erasmus jer je to veliko životno iskustvo i prilika da 
upoznaju svijet, nauče jezik.  
Profesorica Dvornik također je izvijestila da kod nas na razmjenu ove godine (ljeto) dolaze dvije 
studentice fizioterapije i po jedna studentica primaljstva i sestrinstva. Profesorica je istakla da je 
uspjela uspostaviti kontakt sa Veleučilištem u Beču na kojem se izvode studiji kao što su naši i u ovom 
trenutku su zainteresirani za naš studij Fizioterapije pa je to prilika za naše nastavnike da ostvare 
suradnju. Na Erasmus se mogu prijaviti i nastavnici izabrani u naslovna zvanja kao i izvanredni 
studenti. 
 
 Ad. 5. Izvješće studenata 
 
U ime studenata izvješće je podnjela predsjednica Studentskog zbora Antonia Plišić: 
 
Studentski zbor je izabrao svoga člana Povjerenstva za studentske projekte, radi se o Tinu Tafri 
studentu 2. godine Radiološke tehnologije koji će uz profesoricu Martinu Šendula-Pavelić biti 
imenovan članom Povjerenstva za studentske projekte našega Fakulteta (točka 8. dnevnog reda). 
Studenti su zainteresirani za organizaciju studijskog putovanja/stručnog izleta koji bi prijavili na 
natječaj za studentske projekte, te ovim putem mole pomoć pri odabiru srodnog Fakulteta koji bi 
mogli posjetiti. 
U planu je ponovno organizirati sastanak vezano za kvalitetu nastave na kojem bi bile prisutne 
profesorice Malnar i Brumini – javljaju se studenti sa pritužbama. Ponoviti će se radionica 
akademskog pisanja u organizaciji Stjepke Popović i Vanje Pupovac. 
Profesorica Malnar se nadovezala vezano za pritužbu na profesora Pavića, te je docent Hauser 
obećao da će do kraja sljedećeg tjedna razgovarati sa njime kako bi se problem riješio. Radi se na 
tome da se i problem pritužbi na profesora Muhvića riješi. 
Profesorica je također nadodala da se u 9. mjesecu održava svjetki kongres neuroloških sestara i da 
se traže volonteri, pa poziva studente da se jave (sati će biti upisivani u volontersku knjižicu). Isto 
tako poziva zainteresirane za pisanje studentskih radova koji bi tamo bili prezentirani. Na pitanje koji 
je status studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike, profesorica Malnar je odgovorila da je 
navedeni studij ukinut na našem Fakultetu i da su postojali pregovori da će se isti pokrenuti ili na 
Medicinskom fakultetu ili na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta, jer budući se radi o studiju koji je 
spreman postati sveučilišni, logičan nastavak obrazovanja ti studenti bi imali na Odjelu za 
biotehnologiju. 
 
 
 
 



Ad. 6. Donošenje odluke o predlaganju kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci 
 
Vezano za ovu točku dnevnog reda, dekan je upoznao prisutne da se profesor Muzur odlučio 
kandidirati za izbor rektora Sveučilišta, pa je iz tog razloga potrebno donjeti ovakvu odluku. 
Pristupilo se tajnom glasanju, te je nakon prebrojavanja glasova ustanovljeno da je kandidaturu prof. 
dr. sc. Amira Muzura za izbor rektora podržalo svih 14 nazočnih članova Fakultetskog vijeća. 
Glasački listići biti će pohranjeni uz materijale sa ovog Fakultetskog vijeća. 
 
Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

o predlaganju kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci 

 
 

I. Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med., predlaže se za kandidata Fakulteta zdravstvenih studija za 
izbor rektora Sveučilišta u Rijeci. 
 

II. Ova odluka dostaviti će se Povjerenstvu Senata za prikupljanje prijava za izbor rektora.   
 
Nakon donošenja Odluke profesor Muzur zahvalio je svima na pruženoj podršci. 
 
Ad. 7. Donošenje odluke o predstavniku Fakulteta u Odboru za kvalitetu Sveučilišta 
 
Na prijedlog Dekana Fakultetsko vijeće jednoglasno je donjelo sljedeću 
 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci za člana Odbora  za kvalitetu 

Sveučilišta u Rijeci 

 
I. Izv. prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof., izabire se za predstavnika Fakulteta zdravstvenih 

studija u Odboru za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci. 
 

II. Ova odluka dostaviti će se Odboru za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci.   
 

 
Ad. 8. Donošenje odluke o izboru članova Povjerenstva za studentske projekte Fakulteta 
zdravstvenih studija 

 
Fakukltetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 

Članovi Povjerenstva za studentske projekte Fakulteta zdravstvenih studija su: 
 
1. Martina Šendula Pavelić, prof.psih. 
2. Tino Tafra (student). 

 
Ad. 9. Donošenje odluke o imenovanju doc. dr. sc. Gorana Hausera, dr. med. voditeljem programa  

cjeloživotnog obrazovanja „Osposobljavanje za stručnog suradnika za marketing u  
farmaceutskoj industriji“  

 



Fakukltetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
Doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. imenuje se voditeljem programa cjeloživotnog obrazovanja 
„Osposobljavanje za stručnog suradnika za marketing u farmaceutskoj industriji“ čiji je nositelj 
Fakultet zdravstvenih studija, a sunositelj Ustanova za obrazovanje odraslih ProgramPlus. 
 
Ad. 10. Kadrovska pitanja 
 

10.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni 
profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 
anesteziologija i reanimatologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-15 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med., 2. izv. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 
3. izv. prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med. 

 
10.2. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora jednog nastavnika u znanstveno-

nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje humanističke 
znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci s nepunim radnim vremenom-20 sati tjedno za 50% nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Nada Gosić, dipl. polit.  2. prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. i 3. 
prof. dr. sc. Ante Čović, dipl. phil. 
 

10.3. Donošenje odluke o pokretanju postupka reizbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju i 
odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje 
temeljne medicinske znanosti, grana anatomija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci s punim radnim vremenom.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med.  2. izv. prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, 
dr. med. i 3. prof. dr. sc. Dragica Bobinac, dr. med. 
 

10.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor jednog nastavnika  u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
  

O D L U K U 
 

LOVRO TKALČIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana radiologija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, nastavna baza KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 10 sati 
tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017.  
 

10.5. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, 
Fakultetsko vijeće donosi 

O D L U K U 



 
Dr. sc. ALEKSANDAR RACZ, dr. med., izabire se u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 
 

10.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni viši predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 

O D L U K U 
 
Dr. sc. NEVENKA KOVAČ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni viši predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana javno zdravstvo, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 
 

10.7. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
Mr. sc. HRVOJE CVITANOVIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
dermatologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

  
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
10.8. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 

O D L U K U 
 
IVAN MITREČIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna 
medicina, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
10.9. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
IVANA BEDNAR BABIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 



oftalmologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
10.10. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 
ZORICA ALERIĆ, dr. med. i VLADIMIR BAUER, dr. med. izabiru se u nastavno zvanje naslovni 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
10.11. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 

O D L U K U 
 
Mr. sc. DOBRICA RONČEVIĆ, dr. med., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena 
grana epidemiologija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez 
zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
 

10.12. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko 
vijeće donosi 

O D L U K U 
 
IVANKA BANIČEK ŠOŠA, mag. phisioth., izabire se u nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 
bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. veljače 2017. godine. 

 
 
 

Zapisnik sastavila:       Dekan: 
 
 
Iva Križanec Ropac, dipl. iur.         Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr. med. 


