
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 220. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 27. lipnja 2022. godine 

Ad.8. 

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O D L U K U 

Dr. sc. Gabrijela Mihelčić, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno 

zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u području društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za 

građansko pravo. 

Ova odluka podliježe potvrdi Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 9. 

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću  

O D L U K U 

Dr. sc. Sandra Laleta, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno 

zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u području društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za radno i 

socijalno pravo. 

Ova odluka podliježe potvrdi Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 10. 

Na temelju članka 92. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju 

te članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo sljedeću  

O D L U K U 

Ivana Edmonds, bira se u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za strane jezike. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina 

Ad 11. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

te članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci donijelo je sljedeću  

O D L U K U 

1. Pokreće se postupak izbora dr. sc. Daniela Hamana za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u 

znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1. prof. dr. sc. Željko Bartulović, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2. prof. dr. sc. Budislav Vukas, član, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3. prof. dr. sc. Miro Gardaš, član, Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Osijek 

Ad 13. 

Sukladno članku 3. Odluke o ustroju i radu uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Rijeci (KLASA: 602-09/21-

01/5, URBROJ: 2170-57-01-21-1) od 19. svibnja 2019. godine Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću 

O D L U K U 

        1. Za glavnu urednicu Zbornika imenuje se izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa. 

        2. Za članove uredništva iz reda nastavnika Fakulteta imenuju se: 

        2.1.  Prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača 

        2.2.  Prof. dr. sc. Dario Đerđa 

        2.3.  Prof. dr. sc. Ivana Kunda 

        2.4.  Izv. prof. dr. sc. Petra Perišić 

        2.5.  Izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina 

        2.6.  Izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski 

        2.7.  Doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović 

        3. Za izvršne urednike imenuju se: 

        3.1.  Doc. dr. sc. Ines Matić Matešković 

        3.2.  Nikolina Grković, univ. spec. iur., vršiteljica dužnosti 

        4. Mandat članovima uredništva navedenim pod točkama 1. i 2. traje četiri godine i može se ponoviti, dok    

 mandat članovima navedenim pod točkom 3. traje godinu dana i može se ponoviti. 


