
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 214. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 12. studenog  2021. godine  
 
 

Ad. 5. 

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. Iva Tuhtan Grgić, 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 pomorsko i općeprometno 

pravo. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina. 

Ad. 6. 

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

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

donijelo sljedeću 

O d l u k u 

Dr. sc. Petra Perišić, 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 međunarodno pravo. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina. 

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. Sanja Barić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom 

zvanju. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Sanja Barić 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. Ana Pošćić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Ane Pošćić u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 

Ad. 9.  

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

članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, na svojoj 214. sjednici donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Stjepana Gadže za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

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

 2.2 prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, član, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.3 prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeka 

Ad. 10. 

Na temelju članka 102. stavka 2. i 3. 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 

donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak reizbora Želimira Gržančića u nastavno radno mjesto predavača na Katedri za upravno 

pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1. prof. dr. sc. Dario Đerđa, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2. prof. dr. sc. Miomir Matulović, član, Pravni fakultet u Rijeci i 

 2.3. prof. dr. sc. Marko Šikić, član, Pravni fakultet u Zagrebu. 

3. Stručno povjerenstvo obvezno je u roku od 30 dana od dana imenovanja podnijeti Vijeću Pravnog fakulteta u 

Rijeci izvješće o radu Želimira Gržančića, sukladno članku 5. Pravilnika o postupku reizbora osoba na 

znanstveno nastavnim, umjetničko nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na Sveučilištu u Rijeci. 
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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 redovitog profesora u 

trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za financijsko pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

2.1. prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, predsjednik, Pravni fakultet u Zagrebu, 

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

2.3. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, 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 redovitog profesora u 

trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za ustavno pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

2.1. prof. dr. sc. Arsen Bačić, 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. 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 redovitog profesora u 

trajnom zvanju znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za Upravno pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

2.1. prof. dr. sc. Boris Ljubanović, predsjednik, Pravni fakultet u Osijeku, 

2.2. prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

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

Ad. 14. 

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 redovitog 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. Edita Čulinović-Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

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

Ad. 15. 

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 europsko javno 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. Iris Goldner-Lang, članica, Pravni fakultet u Zagrebu, 

2.3. izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad. 16. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na svojoj 214. sjednici održanoj 12. studenog 2021. godine, 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 trgovačko pravo i pravo društava. 

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

Ad. 17. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu Pravnog fakulteta u 

Rijeci. 

2. Plan napredovanja iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke i dostavlja se na potvrdu Senatu Sveučilišta 

u Rijeci. 

Ad. 18. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci usvaja se Plan vanjske suradnje  i terenske nastave za ak. 

god. 2021./2022.  

Plan vanjske suradnje čini sastavni dio Zapisnika. 

Ad. 19. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci donosi se  

Odluka 

o produženju roka za dovršetak studija za studente Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji 

su studij upisali akademske godine 2017./2018. i ranije. 

Ad. 20. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci Usvaja Plan izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta za 

2021. godinu. 

Plan izdavačke djelatnosti čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad. 23. 

Na temelju članka 6. i članka 32. stavka 1.  Pravilnika o provedbi izbora za izbor studenskih predstavnika u 

studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Studenskog 

zbora Pravnog fakulteta u Rijeci i na prijedlog članova Fakultetskog vijeća, dekanica donosi sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Raspisuju se dodatni studenski izbori za izbor predstavnika u Studenski zbor Pravnog fakulteta u Rijeci u 

mandatnom razdoblju ak. god. 2021./22. koji će se održati online u srijedu 15. prosinca 2021. godine u vremenu 

od 8:00 do 20:00 sati sukladno glavi VII. Provedbe glasovanja neposrednim glasovanjem putem online 

informacijskog sustava za elektroničko glasovanje Pravilnika. 

II. 

Imenuje se Izborno povjerenstvo Pravnog fakulteta u Rijeci za provedbu studentskih izbora, u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, zamjenik  

2. Doc. dr. sc. Marko Mrakovčić, član, izv. prof. dr. sc. Petra Perišić, zamjenica 

3. Hanna Jureša, članica, studentica, Gea Bogdan, zamjenica, studentica 

4. Roko Čulina, član, student, Stefan Mandić, zamjenik, student 

5. Iva Tomić, članica, studentica, Martina Bandalo, zamjenica, studentica. 

 


