
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 211. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 9. lipnja 2021. godine  
 

Ad. 5. 

Izvedbeni nastavni plan Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave ak. god. 2021./2022. usvojen 

je jednoglasno i bez primjedbi. Izvedbeni nastavni plan čini sastavni dio ovog zapisnika. 

Ad. 6. 

Akademski kalendar za ak. god. 2021/22. usvojen je jednoglasno i bez primjedbi. Akademski kalendar čini 

sastavni dio ovo zapisnika. 

Ad. 7. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Mišljenje i prijedlog 

Dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. 

Predlaže se Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Sandru Fabijanić Gagro u znanstveno 

zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 

Ad. 8. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je 

Mišljenje i prijedlog 

Dr. sc. Iva Tuhtan Grgić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice. 

Predlaže se Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Ivu Tuhtan Grgić u znanstveno zvanje više 

znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 

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, jednoglasno donijelo sljedeću  

O d l u k u 

Dr. sc. Antonija Zubović, docentica na Pravnom fakultetu u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za trgovačko pravo 

i pravo društava. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina.  

Ad.10. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko, donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za teoriju prava i države, 

filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

2.1 prof. dr. sc. Miomir Matulović, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

2.2 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet u Rijeci 

2.3 prof. dr. sc. Žaklina Harašić, članica, Pravni fakultet u Splitu. 

Ad. 11. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo 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. Davorin Lapaš, član, Pravni fakultet u Zagrebu, 

              2.3 izv. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad. 12. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za građansko postupovno pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Eduard Kunštek, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Petar Veić, član, Pravni fakultet u Rijeci, 

              2.3 prof. dr. sc. Jozo Čizmić, članica, Pravni fakultet u Splitu. 

 



IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 211. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 9. lipnja 2021. godine  
 

Ad. 13. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 

znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za upravnu znanost. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, predsjednik, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.2 prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

              2.3 doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad. 14. 

Jednoglasno i bez primjedbi usvojena su polugodišnja izvješća mentora i doktoranada na doktorskom studiju. 

Izvješća čine sastavni dio ovog zapisnika i pohranjuju se u digitalnoj arhivi. 

Ad. 15. 

Jednoglasno i bez primjedbi usvojen je Plan izdavačke djelatnosti za 2021. godinu. Plan čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

Ad. 16. 

Sukladno članku 3. stavku 2. Odluke o ustroju i radu uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Rijeci (dalje: 

Odluke o ustroju, klasa: 602-09/21-01/5, urbroj: 2170-57-01-21-1 od 19. svibnja 2021. godine) Fakultetsko 

vijeće donosi sljedeću  

O d l u k u 

I. 

Imenuju se izvršni urednici Zbornika Pravnog fakulteta u Rijeci kako slijedi: 

1. doc. dr. sc. Martina Bajčić 

2. doc. dr. sc. Maša Marochini Zrinski 

II. 

Mandat izvršnim urednicima traje godinu dana i može se produžiti sukladno članku 4. Odluke o ustroju. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


