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Ad. 6. 

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. Dario Đerđa ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom 

zvanju. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Darija Đerđe u znanstveno zvanje 

znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 

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. Nataša Žunić Kovačević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u 

trajnom zvanju. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Nataše Žunić Kovačević u znanstveno zvanje 

znanstvene savjetnice u trajnom zvanju 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. Emilia Mišćenić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Emilije Mišćenić u znanstveno zvanje 

znanstvene savjetnice 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, Fakultetsko vijeće donijelo je  sljedeću  

O d l u k u 

Dr. sc. Sanja Grbić, 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 teoriju prava i države, 

filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku. 

i 

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 donijelo sljedeću  

O d l u k u 

Dr. sc. Maša Marochini Zrinski, 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 teoriju prava i 

države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku. 

Ad. 10. 

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 donijelo sljedeću  

O d l u k u 

Dr. sc. Dejan Bodul, docent na Pravnom fakultetu u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

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

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina.  

Ad. 11. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci te na prijedlog Stručnog povjerenstva Fakultetsko vijeće 

donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Viktorija Pisačić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, polje pravo na Katedri za financijsko pravo. 

2. Za institucijskog mentora imenuje se prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević. 

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 pomorsko i općeprometno pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
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2.1 prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Jasenko Marin, član, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.3 prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

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 izvanrednog profesora 

u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za obiteljsko pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Irena Majstorović, predsjednica, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.2 prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Nenad Hlača, član, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad. 14. 

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 prof. dr. sc. Sanje Barić za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom 

zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Arsen Bačić, akademik, predsjednik, Pravni fakultet u Splitu, 

 2.2 prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, članica, Pravni fakultet u Zagrebu, 

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

Ad. 15. 

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 izv. prof. dr. sc. Ane Pošćić za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u 

znanstvenom području društvenih znanosti, polje 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. Sanja Barić, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Tamara Perišin, članica, Pravni fakultet u Zagrebu. 

 

 


