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Ad 5. 

Na temelju članka 3. i 5. dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci od 18. travnja 2018. Fakultetsko vijeće 

donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Imenuje se Etičko povjerenstvo Pravnog fakulteta u Rijeci i njihovi zamjenici u sastavu:  

1. Prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, 

zamjenica 

2. Izv. prof. dr. sc. Antonija Zubović, članica, doc. dr. sc. Marko Mrakovčić, zamjenik 

3. Dorian Superina, student, član, Leonardo Radanović, student, zamjenik. 

Povjerenstvo iz točke I. imenuje se na vrijeme od 3 godine od dana donošenja ove Odluke. 

Ad 6. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 33. 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. Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Sandre Laleta 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. Željko Potočnjak, predsjednik, Pravni fakultet u Zagrebu, 

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

 2.3 prof. dr. sc. Ivana Grgurev, članica, Pravni fakultet u Zagrebu. 

Ad 7. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je  

O d l u k u 

Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno 

nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, 

znanstveno polje pravo, na Katedri za financijsko pravo. 

Ova odluka podliježe potvrdi od Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 8. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je  

O d l u k u 

Prof. dr. sc. Dario Đerđa, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno nastavno zvanje i na 

radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na 

Katedri za upravno pravo. 

Ova odluka podliježe potvrdi od 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, Fakultetsko vijeće donijelo je  

O d l u k u 

Prof. dr. sc. Sanja Barić, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno- nastavno zvanje i 

na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na 

Katedri za ustavno pravo. 

Ova odluka podliježe potvrdi od Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 10. 

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

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je  

O d l u k u 

Prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno- 

nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na 

Katedri za međunarodno pravo. 

Ova odluka podliježe potvrdi od Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 11. 

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. Mihaela Braut Filipović, 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.  
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Ad 12. 

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. Adrijana Martinović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Adrijane Martinović u znanstveno zvanje više 

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

Ad 13. 

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. Gabrijela Mihelčić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Gabrijela Mihelčić u znanstveno zvanje 

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

Ad 14. 

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. Loris Belanić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Lorisa Belanića u znanstveno zvanje 

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

Ad 15. 

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. Sandra Winkler 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 obiteljsko pravo. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina.  

Ad 16. 

Na temelju članka 102. stavka 2. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 6. 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. Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva KLASA: 131-02/22-01/5, URBROJ: 2170-57-01-21-1 od 20. siječnja 

2022. godine o radu Želimira Gržančića. 

2. Potvrđuje se reizbor Želimira Gržančića dipl. iur. u nastavno zvanje predavača na Katedri za upravno pravo. 

3. Reizbor se vrši na vrijeme od pet godina. 

Ad 21. 

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 jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 

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

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

2.1. prof. dr. sc. Sanja Barić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

2.2. prof. dr. sc. Petar Bačić, član, Pravni fakultet u Splitu, 

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

 

 


