
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
sa 181. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 27. lipnja 2018. godine 

 
Ad 1. 

Jednoglasno i bez primjedbi usvaja se zapisnik sa 180. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. svibnja 2018. 
godine.  

Ad 4. 
1. Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, šefica Katedre za kazneno pravo bira se za predstojnicu Zavoda za 

kaznene znanosti. 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. srpnja 2018. godine. 

Ad 5. 
1. Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Ivane Kunda,  više znanstvene suradnice Pravnog fakulteta u 
Rijeci u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti - polje pravo.  
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
 2.1. prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 
 2.2. prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet u Rijeci i 
 2.3. prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, član, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

Ad 6. 
1. Pokreće se postupak izbora dr. sc. Aleksandre Popovski, poslijedoktorandice  Pravnog fakulteta u Rijeci 

u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti - polje pravo.  
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

a) prof. dr. sc. Dario Đerđa, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci,  
b) izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, član, Pravni fakultet u Zagrebu i  
c) prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 7. 
1. Usvajaju se Izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih      promjena za 

2018. godinu Pravnog fakulteta u Rijeci. 
2. Izmjene i dopune Plana iz prethodne točke čine sastavni dio ove Odluke i dostavljaju se na potvrdu 

Senatu Sveučilišta u Rijeci.  
Ad 8. 

Usvaja se Pravilnik o studijima Pravnog fakulteta u Rijeci.  
Pravilnik čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 9. 
Usvajaju se izvedbeni nastani planovi za akademsku godinu 2018./2019 za:  

a) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava,  
b) Preddiplomski stručni studij Upravni studij i  
c) specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.  

Izvedbeni nastavni planovi  za akademsku 2018./2019. godinu čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u 
pismohrani.   

Ad 10. 
Prof. dr. sc. Saša Prelič, Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru, Slovenija, imenuje se za novoga dopisnog člana 
Uredništva Zbornika. 
 


