
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
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Ad 5. 

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

O d l u k u 

Usvaja se Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređenja kvalitete Pravnog fakulteta u Rijeci. 

Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Fakulteta, te čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad 6. 

Na temelju članka 5. stavka 5. Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/18-01/08, urbroj: 

2170-57-01-18-1 od 18. travnja 2018.) i članka 10. stavka 2. Odluke o Izmjenama i dopunama Dodatka Etičkom 

kodeksu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/21-03/02, URBROJ: 2170-57-01-21-272 od 20. srpnja 2021. 

godine, na prijedlog Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta u Rijeci, Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci godine 

donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Usvaja se Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta u Rijeci. 

Poslovnik će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Fakulteta, te čini sastavni dio ovog Zapisnika 

Ad 7. 

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

O d l u k u 

Usvaja se Akcijski plan za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije Pravnog fakulteta u Rijeci 

za razdoblje od 2021. godine do 2025. godine. 

Ad 8. 

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

O d l u k u 

I. Usvaja se Izvješće o provedbi i postizanju kvalitativnih ciljeva strategije u 2021. godini za Pravni 

fakultet. 

II. Usvaja se  Izvješće o provedbi i postizanju kvantitativnih ciljeva strategije u 2021. godini za Pravni 

fakultet. 

III. Izvješća čine sastavni dio ove Odluke. 

Ad 9. 

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

O d l u k u 

o upisnim kvotama za upis u I. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo i 

Preddiplomskog stručnog studija Upravni studij 

Ovom Odlukom utvrđuje se da su upisni kapaciteti za akademsku godinu 2022./2023. za upis u I. godinu 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo u 2022./2023. ak. god. i Preddiplomski stručni studij 

Upravni studij koji se izvode na Pravnom fakultetu u Rijeci usklađeni s kapacitetima navedenim u studijskim 

programima. 

Sastavni dio ove Odluke čini Tablica Prijedlog broja mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. 

god. na Pravnom fakultetu u Rijeci. 

 

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

O d l u k u 

o upisnim kvotama za poslijediplomski doktorski studij i poslijediplomske specijalističke studije 

Ovom Odlukom utvrđuje se da su upisni kapaciteti za akademsku godinu 2022./2023. na poslijediplomskom 

doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo i na poslijediplomskim specijalističkim studijima 

koji se izvode na Pravnom fakultetu u Rijeci usklađeni s kapacitetima navedenim u studijskim programima. 

Sastavni dio ove Odluke čini Tablica Prijedlog upisnih kvota za poslijediplomski doktorski studij i 

poslijediplomske specijalističke studije na Pravnom fakultetu u Rijeci. 

 

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

O d l u k u 

o upisnim kvotama za u  I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god.   

Ovom Odlukom utvrđuje se da su upisni kapaciteti za akademsku godinu 2022./2023. za upis u I. godinu 

Specijalističkog diplomskog stručnog studija Javne uprave koji se izvodi na Pravnom fakultetu u Rijeci usklađeni 

s kapacitetima navedenim u studijskom programu. 

Sastavni dio ove Odluke čini Tablica Prijedlog broja mjesta za upis u  I. godinu diplomskih sveučilišnih i 

specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god.  na 

Pravnom fakultetu u Rijeci. 
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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 jednoglasno je  donijelo sljedeću  

O d l u k u 

Dr. sc. Mariza Menger, poslijedoktorandica na Pravnom fakultetu u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje 

i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za upravnu znanost. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina.  

Ad 11. 

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 Laleta ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. 

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

savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 

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. Dana Dobrić Jambrović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Dane Dobrić Jambrović u znanstveno zvanje 

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

Ad 13. 

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 dr. sc. Stjepana Glušćića 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. Petar Veić, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Zlata Đurđević, članica, Pravni fakultet u Zagrebu. 

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 dr. sc. Tee Hasić za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom 

području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Dionis Jurić, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 doc. dr. sc. Oliver Radolović, član, Fakulteta ekonomije i turizma u Puli. 

Ad 16. 

Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci na temelju članka 65. Pravilnika o studiju Sveučilišta u Rijeci, članka 

26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, članka 33. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) 

studijima Sveučilišta u Rijeci, Odluke o postupku prijave, javne obrane i ocjene teme doktorske disertacije Pravnog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije „Vertikalna ograničenja na 

digitalnim tržištima u pravu tržišnog natjecanja EU-a i SAD-a“, koju je podnio  Lovro Klepac doktorand 

Poslijediplomskoga doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Pravnog fakulteta u Rijeci, u 

sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, predsjednica Povjerenstva,  

2. Prof. dr. sc. Mitja Kovač, član Povjerenstva 

3. izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, članica Povjerenstva  

Ad 17. 

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 donijelo je sljedeću  
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O d l u k u 

Karli Kotulovski, asistentici na Katedri za radno i socijalno pravo odobrava se plaćeni dopust u svrhu studijskog 

boravka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. 

Plaćeni dopust iz prethodnog stavka imenovana će koristiti u razdoblju od 4. travnja 2022. godine do 27. svibnja 

2022. godine.  

 


