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Ad 4. 

Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 3. Pravilnika o 

postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima 

na Sveučilištu u Rijeci te na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno 

je donijelo  sljedeću 

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Sandre Fabijanić Gagro u znanstveno-nastavno radno mjesto 

izvanredne profesorice na Katedri za međunarodno pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2. prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeci i 

 2.3. prof. dr. sc. Maja Seršić, članica, Pravni fakultet u Zagrebu. 

Ad 5. 

Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 3. Pravilnika o 

postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima 

na Sveučilištu u Rijeci te na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno 

je donijelo  sljedeću 

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Marka Mrakovčića u znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na 

Katedri za Sociologiju. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2. izv. prof. dr. sc. Igor Martinović, član, Pravni fakultet u Rijeci i 

 2.3. izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, član, Učiteljski fakultet u Rijeci. 

Ad 6. 

Na temelju članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, na Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Mihaele Braut Filipović za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene 

suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1. prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2. prof. dr. sc. Dionis Jurić, član, Pravni fakultet u Rijeci i 

 2.3. prof. dr. sc. Hana Horak, članica, Ekonomski fakultet u Zagrebu. 

Ad 7. 

a) 

Na temelju članka 11. stavak 4. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci (Klasa: 003-01/21-01/2, urbroj: 2170-57-01-21-

5) Fakultetsko vijeće na prijedlog dekanice jednoglasno donosi sljedeću  

O d l u k u 

O osnivanju Centra za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju 

I. 

Osniva se Centar za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju kao ustrojbena jedinica Pravnog 

fakulteta u Rijeci. 

II. 

Rad i ustroj Centra za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju uredit će se Pravilnikom o ustroju 

Centra za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju. 

b) 

Na temelju čl. 66. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 

174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18), čl. 18. st. 2.,  čl. 36. i čl. 42. 

Statuta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/20-01/04, URBROJ: 2170-57-01-20-1, od 12. veljače 2020.) te čl. 

11. st. 4. i čl. 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-01/21-01/2, URBROJ: 2170-57-01-21-5) i 

Odluke o osnivanju Centra za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju (KLASA: 003-02/21-01/2, 

URBROJ: 2170-57-01-21-2 od 10. ožujka 2021. godine), Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  sljedeću 

O d l u k u 

Usvaja se  Pravilnik o ustroju Centra za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju (dalje: Pravilnik). 

Pravilnik čini sastavni dio Zapisnika. 

c) 

Na temelju članka 11. stavka 4. i članka 26. pročišćenog teksta Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci (klasa: 003-

01/21-01/2, urbroj: 2170-57-01-21-5, od 3. ožujka 2021. godine) i članka 7. Pravilnika o ustroju Centra za sportsko 
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pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju (klasa: 003-02/21-01/2, urbroj: 2170-57-01-21-3, od 10. ožujka 

2021. godine) Fakultetsko vijeće na prijedlog dekanice jednoglasno donosi sljedeću  

O d l u k u 

o imenovanju predstojnika Centra za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju 

I. 

Predstojnikom Centra za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju (dalje: Centar) imenuje se doc. 

dr. sc. Vanja Smokvina. 

II. 

Predstojnik Centra samostalno vodi i predstavlja Centar. 

III. 

Predstojnika iz članka I. ove Odluke imenuje se na razdoblje od tri godine od dana donošenja ove Odluke. 

Ad 8. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci Fakultetskog vijeća jednoglasno i bez primjedbi usvojilo 

je Prijedlog broja upisnih mjesta (upisne kvote) za akademsku godinu 2021./2022. sukladno kapacitetima 

utvrđenim studijskim programima i to, kako slijedi:  

a) Usvajaju se Upisne kvote za ak. god. 2021./2022 na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 

studiju - Pravo Ukupan broj upisnih mjesta 240 studenata, redoviti studenti 198, redoviti studenti – stranci 2, 

izvanredni studenti 40. 

b) Preddiplomskom stručnom studiju – Upravnom studiju – ukupan broj upisnih mjesta 90,   redoviti studenti 50, 

redoviti studenti – stranci 0, izvanredni studenti 40. 

c) Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javne uprave  - Izvanredni studenti 100. 

Prijedlog upisnih kvota dostavit će se na Sveučilište u Rijeci za sljedeću sjednicu Senata. 

Ad 9. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci Fakultetskog vijeća jednoglasno i bez primjedbi donijelo 

je sljedeću 

O d l u k u  

o produženju roka za dovršetak studija za studente I. i II. generacija Poslijediplomskog specijalističkog studija: 

Pravo europskih integracija 

 (1) Studentima I. i II. generacije Poslijediplomskog specijalističkog studija: Pravo europskih integracija (dalje: 

Studij) koji su odslušali sve predmete, ali nisu u roku završili Studij dopustit će se, na zahtjev, polaganje preostalih 

ispita, izvršenje drugih studijskih obveza (izrada istraživačkog seminarskog rada ili case study-ja) te izrada i 

obrana završne radnje sve do pokretanja izmijenjenog studijskog programa uz uvjet upisa odslušanih, a ne 

položenih predmeta, istraživačkog seminara, case study i/ili završnog rada.   

(2) Prilikom upisa student je dužan platiti troškove upisnine u iznosu od 300,00 kn te za upis svakog pojedinog 

odslušanog, a ne položenog kolegija 500,00 kuna, a za završni rad 1.500,00 kuna.  

(3) Studenti prilikom pristupanja ispitu i ispunjavanju drugih studijskih obveza trebaju koristiti ažurirane nastavne 

materijale koji će im biti dostupni na predmetno-nastavnom repozitoriju nakon ponovljenog upisa pojedinog 

kolegija.  

Ad 10. 

a) 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

te Natječaja za upis Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo, 

Fakultetskog vijeća jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću 

 O d l u k u  

I. Dopušta se upis kandidatkinje Dorotee Tuškan  na Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih 

znanosti polje pravo Pravnog fakulteta u Rijeci u vrijednosti od 180 ECTS bodova, u izvanrednom režimu, 

u prvi (I.) od ukupno dvanaest (XII) semestara, s početkom studija u ljetnom semestru akademske godine 

2020./2021.  

b) 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

te Natječaja za upis Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo, 

Fakultetskog vijeća jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću 

 O d l u k u  

I. Dopušta se upis kandidatkinje  Ester Filipas  na Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih 

znanosti polje pravo Pravnog fakulteta u Rijeci u vrijednosti od 180 ECTS bodova, u izvanrednom režimu, 

u prvi (I.) od ukupno dvanaest (XII) semestara, s početkom studija u ljetnom semestru akademske godine 

2020./2021.   
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c) 

Na temelju članka 129. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 12. veljače 2020. i članka 68. Pravilnika o studiju Sveučilišta 

u Rijeci od 15. lipnja 2020., Fakultetskog vijeća jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Usvaja se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Darje Lončar Dušanović „Back to Bases: 

Overcoming Legal Uncertainty in Personal Data Processing in the EU”. 

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

Prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva, 

Doc. dr. sc. Petra Weingerl, Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru, članica Povjerenstva, 

Doc. dr. sc. Danijela Vrbljanac, Pravni fakultet u Rijeci, članica Povjerenstva. 

Ad 11. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi usvojilo 

je  godišnja Izvješća asistenata i institucijskih mentora. 

Izvješća čine sastavni dio Zapisnika i pohranjuju se u arhivu. 

Ad 12. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo 

je sljedeću  

O d l u k u  

Usvaja se: 

1. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu, 

2. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2020. godinu i 

3. Akcijski plan za 2021. godinu.  

Ad 13. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i članka 38. stavka 2. Pravilnika o radu Pravnog fakulteta 

u Rijeci, te na temelju članka 40. stavka 2. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Armandu Demarku, asistentu na Katedri za građansko pravo odobrava se plaćeni dopust u svrhu studijskog 

boravka na Ludwig-Maximilians-Universität München u Njemačkoj. 

Plaćeni dopust iz prethodnog stavka imenovani će koristiti u razdoblju od 1. travnja 2021. godine do 31. srpnja 

2021. godine. 

 


