
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 218. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 13. travnja 2022. godine 
 

Ad 5. 

Na temelju članka 8. Pravilnika o sustavu za kvalitetu Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće Pravnog 

fakulteta u Rijeci, donosi sljedeću 

O d l u k u 

Imenuju se članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Sandra Winkler, prodekanica za međunarodnu suradnju, predstavnica Uprave   

2. Izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, predstavnik nastavnika 

3. Izv. prof. dr. sc. Petra Perišić, predstavnik nastavnika 

4. Izv. prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, predstavnik nastavnika 

5. Izv. prof. dr. sc. Adrijana Martinović, predstavnik nastavnika 

6. Dražen Cuculić, dipl. iur., predstavnik administrativnog i tehničkog osoblje 

7. Paula Šamanić, mag. iur., predstavnica asistenata i suradnika 

8. mr. sc. Hrvoje Pauković (član) i prof. dr. sc. Gordan Stanković (zamjenik), predstavnici vanjskih dionika 

9. Petar Starčević (član) i Lucija Paravić (zamjenica) predstavnici Studenskog zbora. 

Mandat imenovanih članova Odbora ovisi o položajnom mandatu, a mandat svih ostalih članova Odbora traje tri 

godine do 13. travnja 2025. godine. 

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, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Dr. sc. Adrijana Martinović 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 europsko javno 

pravo. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina.  

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 sljedeću 

O d l u k u 

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

profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologije, na Katedri za sociologiju. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

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

2.2. izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, član, Učiteljski fakultet u Rijeci, 

2.3. izv. prof. dr. sc. Igor Martinović, član, Pravni fakultet 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 sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u 

znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje Filologije, na Katedri za strane jezike. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

2.1. doc. dr. sc. Martina Bajčić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

2.2. izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, članica, Filozofski fakultet u Rijeci, 

2.3. izv. prof. dr. sc. Sandra Tominac Coslovich, članica, Pomorski fakultet 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 sljedeću 

O d l u k u 

 

1. Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na  radno mjesto asistenta znanstvenom 

području društvenih znanosti, polje pravo, 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. doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

2.3. doc. dr. sc. Ines Matić Matešković, članica, Pravni fakultet 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 sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na  radno mjesto asistenta  znanstvenom 

području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologije, na Katedri za upravnu znanost. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

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

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

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

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Tatjana Josipović, članica, Pravni fakultet u Zagrebu. 

 2.3 prof. dr. sc. Eduard Kunštek, član, 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 jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na  radno mjesto redovitog 

profesora/ice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za radno i socijalno 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. Ivana Grgurev, članica, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.3 prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, 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 jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na  radno mjesto asistenta  znanstvenom 

području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologije, na Katedri za upravnu znanost. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

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

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. 

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 suradničko zvanje i na  radno mjesto asistenta znanstvenom 

području društvenih znanosti, polje pravo, 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. doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

2.3. doc. dr. sc. Ines Matić Matešković, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 17. 

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

Odluku 

Usvajaju se sljedeća dostavljena Izvješća Zavoda kako slijedi: 

1.) Zavod za pomorsko i prometno pravo 

2.) Zavod za kaznene znanosti 

3.) Zavod za europsko i usporedno pravo 

4.) Zavod za nakladničku djelatnost 

5.) Zavod za mirenje 

6.) Zavod za pravo društava i financijsko pravo. 

Ad 18. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na svojoj 218. 

sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je sljedeću 

 

O d l u k u 

o produljenju roka za dovršetak studija za studente VII. generacije  

Poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje 

 

Članak 1. 

Studentima VII. generacije Poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje odnosno onima 

koji su Studij upisali ak. god. 2016./2017. omogućit će se, na njihov obrazložen zahtjev, završetak Studija do 1. 

ožujka 2023. 

Studenti koji na temelju zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka nastavljaju Studij, dužni su u svom zahtjevu 

navesti koje ne položene kolegije ili druge obveze upisuju. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 19. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i Odluke o upisima na doktorski studij Pravnog fakulteta, 

Fakultetsko vijeće donijelo je  

O d l u k u 

O raspisivanju natječaja za upis u zimski semestar ak. god. 2022./2023. Poslijediplomskog doktorskog studija iz 

područja društvenih znanosti, polje pravo (skraćeno: Doktorski studij) čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova 

i akademski naziv doktor pravnih znanosti (dr. sc.). 

 

 

https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/zavodi/103-hr/zavodi/828-pomorsko-i-prometno.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/zavodi/7-hr/829-kaznene-znanosti.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/zavodi/7-hr/830-europsko-i-usporedno.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/zavodi/7-hr/831-nakladnicka-djelatnost.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/zavodi/7-hr/832-mirenje.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/zavodi/7-hr/833-pravo-drustva-i-finan.html

