
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 221. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 14. srpnja 2022. godine 
 

 

     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. Dionis Jurić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Dionisa Jurića u znanstveno zvanje znanstvenog 

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

Ad 8. 

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. Marko Mrakovčić docent na Pravnom fakultetu u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

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

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina.  

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 jednoglasno je donijelo sljedeću  

O D L U K U 

Dr. sc. Dana Dobrić Jambrović 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 upravnu znanost. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina. 

Ad 10. 

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

je donijelo sljedeću  

O D L U K U 

1. Klara Babić, mag. iur. iz Kastva, Rešetari 1, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice iz znanstvenog područja 

društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za upravno pravo. 

2. Za institucijskog mentora imenuje se prof. dr. sc. Dario Đerđa. 

Ad 11. 

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

je donijelo sljedeću  

O D L U K U 

1. Eva Ružić, mag. iur. iz Kostrene, Vrh Martinšnice 69a, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice iz 

znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za upravnu znanost. 

2. Za institucijskog mentora imenuje se izv. prof. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović. 

Ad 12. 

Sukladno članku 3. Odluke o ustroju i radu uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Rijeci (KLASA: 602-09/21-01/5, 

URBROJ: 2170-57-01-21-1) od 19. svibnja 2019. godine Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta donijelo je sljedeću 

O D L U K U 

1. Mijenja se Odluka o imenovanju glavne urednice, članova uredništva i izvršnih urednika Zbornika Pravnog fakulteta 

u Rijeci, KLASA: 602-09/21-01/5,  URBROJ: 2170-57-01-22-1 od 27. lipnja 2022., u točki 2.5. na način da se za 

člana uredništva iz reda nastavnika Fakulteta umjesto izv. prof. dr. sc. Vanje Smokvine, imenuje izv. prof. dr. sc. 

Gabrijela Mihelčić. 

2. U preostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena i na snazi.  

Ad 13. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, te članka 3. Poslovnika o načinu provođenja izbora članova 

Državnoodvjetničkog vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću 

O D L U K U 

Izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul sa Pravnog fakulteta u Rijeci predlaže se za kandidata za člana Državnoodvjetničkog vijeća. 

  

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, te članka 3. Poslovnika o načinu provođenja izbora članova Državnog 

sudbenog vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću  

O D L U K U 

Prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača sa Pravnog fakulteta u Rijeci predlaže se za kandidata za člana Državnog sudbenog vijeća. 

  

 

 

 

 

 


