
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 219. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 01. lipnja 2022. godine 
 

Ad 6. 

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

Odluku 

1. Usvajaju se Izmjene i dopune studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo 

za akademsku 2022./2023. godinu. 

2. Odluka sa izmjenama i dopunama studijskog programa prosljeđuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnji postupak.  

Izmjene i dopune studijskih programa čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u pismohrani.  

Ad 7. 

Na temelju članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću  

Odluku 

1. Pokreće se postupak izbora prof dr. sc. Dionisa Jurića za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 

u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

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. Siniša Petrović, član, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.3 prof. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 8. 

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

sljedeću  

 

Odluku o ustroju i radu uredništva časopisa Sports Law, Policy & Diplomacy Journal 

Članak 1. 

Ovom odlukom uređuje se sastav, način izbora i razrješenja te način rada i odlučivanja Uredništva časopisa (dalje: Uredništvo) 

Sports Law, Policy & Diplomacy Journal (dalje: SLPD časopis) čiji je izdavač Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet (dalje: 

Fakultet). 

Članak 2. 

Uredništvo čine jedan do tri glavna urednika i deset do dvadeset ostalih članova Uredništva, s time da ukupan broj članova 

Uredništva mora biti neparan. 

Članak 3. 

(1) Za glavnog urednika može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju ili ugledni i međunarodno 

priznati znanstvenik iz inozemstva u znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju odnosno u odgovarajućem inozemnom 

zvanju 

(2) Ukoliko Uredništvo ima više glavnih urednika, od kojih neki nisu nastavnici Fakulteta, najmanje jedan glavni urednik mora 

biti nastavnik Fakulteta i ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovog članka. 

(3) Za člana Uredništva može biti izabran znanstvenik izabran u znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju u Republici 

Hrvatskoj ili ugledni i međunarodno priznati znanstvenik izabran u odgovarajućem zvanju u inozemstvu. 

(4) Svi članovi Uredništva potpisuju izjavu o obvezi čuvanja tajnosti podataka koji se odnose na  postupak primitka, obrade i 

objave radova, uključujući identitet autora predanih radova i identitet recenzenata. 

Članak 4. 

(1) Mandat glavnom uredniku/glavnim urednicima i članovima Uredništva traje četiri godine i može se ponoviti.  

(2) Fakultetsko vijeće bira članove Uredništva. 

(3) Prvi saziv Uredništva bira se danom donošenja ove Odluke. 

(4) Poziv za izbor glavnog urednika i članove Uredništva raspisuje dekan najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata glavnog 

urednika i članova Uredništva ili neposredno po prestanku dužnosti sukladno članku 4. stavak 5. i članku 6. stavak 5. ove 

Odluke. 

(5) Fakultetsko vijeće može razriješiti člana Uredništva: 

- na vlastiti zahtjev, 

- zbog nezakonitog ili nesavjesnog obavljanja dužnosti ili 

- zbog počinjene stegovne ili etičke povrede kojima je povrijeđeno načelo znanstvenog rada. 

Članak 5. 

(1) Uredništvo radi i odlučuje na sjednicama. 

(2) Sjednicu Uredništva saziva glavni urednik. Ukoliko je više glavnih urednika, sjednicu Uredništva saziva jedan od glavnih 

urednika koji je nastavnik Fakulteta. Iznimno, sjednicu Uredništva može sazvati dekan Fakulteta ili najmanje četiri člana 

Uredništva. 

(3) Uredništvo godišnje održava najmanje jednu redovitu sjednicu. Po potrebi, Uredništvo može sazvati i izvanrednu sjednicu. 

(4) Uredništvo može odlučivati ako sjednici nazoči više od polovine članova Uredništva. 

(5) Uredništvo odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. 

(6) Na sjednici se vodi zapisnik. 

(7) Sjednica se može održati i elektronskim putem (video konferencijom ili e-mail korespondencijom). 

(8) Tekuće poslove u svezi sa SLPD časopisom obavlja glavni urednik iz reda nastavnika Fakulteta. 

 



Članak 6. 

(1) Glavni urednik koji je nastavnik Fakulteta, podnosi prijedlog detaljnog plana rada za četverogodišnje razdoblje najkasnije 

u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost glavnog urednika.  

(2) U roku od 30 dana Uredništvo odlučuje o prihvaćanju prijedloga plana rada iz stavka 1. ovog članka. 

(3) Ako Uredništvo ne usvoji predloženi plan rada, vratit će ga na doradu glavnom uredniku s naznakama o nužnim izmjenama 

i dopunama. 

(4) Glavni urednik u narednih 30 dana podnosi izmijenjeni i dopunjeni plan rada Uredništvu na usvajanje. 

(5) Ako plan iz stavka 4. ovoga članka Uredništvo ne usvoji, svim glavnim urednicima prestaje mandat. 

Članak 7. 

(1) Svake godine u travnju, glavni urednik/glavni urednici podnosi/e Uredništvu izvješće o radu za proteklu godinu. Izvješće 

sadrži najmanje sljedeće: 

- broj pristiglih radova te godine, 

- broj recenziranih radova te godine, 

- broj odbijenih radova, prema odluci Uredništva i prema recenzijama te godine, 

- broj objavljenih radova te godine, 

- broj radova po pojedinim kategorizacijama rada i prema brojevima te godine, 

- broj pristiglih, odbijenih i objavljenih radova prema državama i institucijama visokog obrazovanja i dr. te godine, 

- broj radova istog autora te godine, 

- bibliometrijske pokazatelje iz bibliografskih i citatnih baza podataka koje se uzimaju u obzir za izbor u znanstvena 

zvanja prema važećim propisima, 

- usporedbu brojki u odnosu na prethodne godine,  

- financijske podatke vezane uz djelovanje SLPD časopisa i 

- analizu ostvarenja prema planu rada iz članka 6. ove Odluke za tu godinu.“ 

(2) Svake godine u travnju, Uredništvo podnosi Fakultetskom vijeću izvješće o radu za proteklu godinu. Izvješće sadrži 

najmanje isti sadržaj koji ima i izvješće glavnog urednika/glavnih urednika iz stavka 1. ovog članka.  

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta. 

Ad 9. 

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

Odluku 

1. Za glavne urednike biraju se: 

 

- Izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina (Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet),  

- Dr. sc. Borja Garcia (Loughborough University, UK), 

- Prof. dr. sc. Richard Parrish (Edge Hill University, Centre for Sports Law Research, UK) 

2. Za članove uredništva biraju se: 

- Prof. dr. sc. Jean-Loup Chappelet (University of Lausanne, Švicarska) 

- Prof. dr. sc. Michele Colucci (SLPC, Italija) 

- Izv. prof. dr. sc.  Stuart Murray (Bond University, Australija) 

- Prof. dr. sc. Helen Drake (Loughborough University, UK) 

- Prof. dr. sc. An Vermeersch (Ghent University, Belgija) 

- Izv. prof. dr. sc. Carmen Perez Gonzalez (University Carlos III, Španjolska) 

- Prof. dr. sc. Jürgen Mittag (German Sport University Cologne, Njemačka)  

- Prof. dr. sc. Albrecht Sonntag (ESSCA, Francuska) 

- Doc. dr. sc. Sarah Hillyer  (University of Tennessee Knoxwille, SAD) 

- Doc. dr. sc. Karina Zalcmane (EKA University of Applied Sciences, Latvija) 

- Dr. sc. Simon Rofe (University of London, UK) 

- Dr. sc. Lindsay Sarah Krasnoff (University of London, UK; New York University, SAD) 

- Dr. sc. Dikaia Chatziefstathiou (Canterbury Christ Church University, UK) 

- Dr. sc. David McArdle (Stirling University, UK) 

- Dr. sc. Andrea Cattaneo (Edge Hill University, UK) 

- Dr. sc. Leanne O’Leary (Edge Hill University, UK) 

- Dr. sc. Katarina Pijetlović (Manchester Metropolitan University, UK) 

- Dr. sc. Shushu Chen (University of Birmingham, UK) 

3. Glavni urednici i članovi uredništva iz točke 1. i 2. ove odluke biraju se za mandatno razdoblje lipanj 2022. - lipanj 2026. 

Ad 10. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, a sukladno članku 6. Odluke o studijskom boravku na Pravnom 

fakultetu u Rijeci od 14. veljače 2018. godine (KLASA: 640-01/18-01/1, URBROJ: 2170-57-01-18-1) Fakultetsko vijeće 

Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću  

 



 

Odluku 

1. Imenuje se Povjerenstvo za studijski boravak na Pravnom fakultetu u Rijeci u sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Ivana Kunda   

2. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević  

3. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro 

4. izv. prof. dr. sc. Loris Belanić 

5. Nikolina Mišković, sutkinja Visokog trgovačkog suda 

 

2. Mandat članovima Povjerenstva traje 4 (četiri) godine.  

Ad 11. 

Na temelju članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeće 

Mišljenje i prijedlog 

Dr. sc. Stjepan Gluščić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Stjepana Gluščića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika 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 Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeće 

Mišljenje i prijedlog 

 

Dr. sc. Tea Hasić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Tee Hasić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u 

znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 

Ad 13. 

Temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, te Odluke o uvjetima mirovanja studijskih obveza na doktorskom 

studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 643-03/16-01/14, URBROJ: 2170-57-01-16-1) od 18. srpnja 2016. 

godine, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću 

Odluku 

Usvaja se zahtjev Ane Tute (rođ. Jerčinović) za mirovanje studijskih obveza Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja 

društvenih znanosti, polje pravo u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. 

Temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Rijeci, Statuta Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci, Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci, Opisa studijskog programa Poslijediplomskoga doktorskog 

studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta 

u Rijeci, donijelo je sljedeću 

Odluku 

kojom se mijenja Odluka o upisu kandidata Mladena Božičevića (Zelenice 40, Labin) na Poslijediplomski doktorski studij iz 

područja društvenih znanosti polje pravo Pravnog fakulteta u Rijeci (KLASA: 643-03/21-01/16, URBROJ: 2170-57-01-21-4) 

od 15. rujna 2021. na način da se u točki III. podtočki 1. kolegij „Instituti upravnog prava“ zamjenjuje kolegijem „Civilno 

društvo i javna uprava“. 

Temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, te Odluke o uvjetima mirovanja studijskih obveza na doktorskom 

studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 643-03/16-01/14, URBROJ: 2170-57-01-16-1) od 18. srpnja 2016. 

godine, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću 

Odluku 

Usvaja se zahtjev Marine Širole za mirovanje studijskih obveza Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja društvenih 

znanosti, polje pravo u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. 

Ad 14. 

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

Odluku 

1. Osniva se Povjerenstvo za online učenje čiji djelokrug poslova je prikupljanje i razvijanje primjera dobre prakse i 

edukacija nastavnika u segmentu online učenja. 

2.  Za članove povjerenstva imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, predsjednica 

- doc. dr. sc. Stjepan Gadžo, član 

- doc. dr. sc. Danijela Vrbljanac, članica 

3. Mandat članova povjerenstva je četiri godine. 

 

 

 

 


