
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
sa 182. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 18. srpnja 2018. godine 

Ad 1. 
Jednoglasno i bez primjedbi usvajaju se zapisnici sa 181. sjednice od 27. lipnja 2018. i  
izvanredne sjednice od 10. srpnja 2018. godine.  

Ad 3. 
1. Usvaja se Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava kvalitete (2018.-2021.) 
2. Usvaja se Izvješće o održanoj nastavi u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. 
3. Usvaja se Izvješće o provedenoj evaluaciji nastavnika na specijalističkom stručnom diplomskom studiju 

javne uprave. Ocjenjivano je 8 nastavnika na 9 predmeta te su svi nastavnici jako visoko ocijenjeni s 
ocjenom 4.4. Najvišu ocjenu i pohvalu dobio je voditelj studija prof. dr. sc. Dario Đerđa (4,94). 

Plan aktivnosti i Izvješće o održanoj nastavi u ljetnom semestru 2017./.2018. čini sastavni dio zapisnika te se 
pohranjuje u pismohranu. 

Ad 4. 
Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, redovita profesorica, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana 
međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo. 
Ovu odluku mora potvrditi Senat Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 5. 
Dr. sc. Loris Belanić, docent Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje pravo, grana građansko pravo i građansko procesno 
pravo, na Katedri za građansko pravo. 
Izbor se vrši na vrijeme od pet godina. 

Ad 6. 
Dr. sc. Ana Pošćić, docentica Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje pravo, grana europsko javno pravo, na Katedri za 
europsko javno pravo. 
Izbor se vrši na vrijeme od pet godina. 

Ad 7. 
a) Dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, docentica Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno 

zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje pravo, grana 
europsko privatno pravo, na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo. 

 Izbor se vrši na vrijeme od pet godina. 
b) Dr. sc. Emilia Mišćenić, docentica Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje pravo, grana europsko 
privatno pravo, na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo. 
Izbor se vrši na vrijeme od pet godina. 

Ad 8. 
Dr. sc. Mariza Menger, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice u području društvenih 
znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava na Katedri za upravnu znanost. 

Ad 9. 
1. Karla Kotulovski, Kvarnerska cesta 13, iz Matulja, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto 

asistentice u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno 
pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo. 

2. Za institucijsku mentoricu imenuje se izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta.  
Ad 10. 

1. Josip Dešić, Glavani 1C, iz Kostrene, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području 
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, grana građansko i građansko procesno pravo, na Katedri 
za građansko pravo. 

2. Za institucijskog mentora imenuje se prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.  
Ad 11. 

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom 
području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno 
pravo.  
1.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

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

2. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom 
području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana građansko i građansko procesno pravo, na Katedri 
za građansko pravo.  
2.1.  Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
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a) prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper,  predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci,  
b) prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, članica, Pravni fakultet u Rijeci i  
c) izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, član, Pravni fakultet u Zagrebu.  

3. Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto, asistenta (zamjena za 
Mihaelu Braut Filipović) i asistenta/poslijedoktoranda (zamjena za Nikolinu Grković) u znanstvenom području 
društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Katedri za trgovačko 
pravo i pravo društava. 
3.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:  
 a)  Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci,  
 b)  Prof. dr. sc. Dionis Jurić, član, Pravni fakultet u Rijeci,  
 c)  Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

d)  Prof. dr. sc. Siniša Petrović, član, Pravni fakultet u Zagrebu i  
e)  Doc. dr. sc. Antonija Zubović, članica, Pravni fakultet u Rijeci.  

Ad 12. 
Raspisuje se natječaj za upis III. generacije studenata na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Pravo 
europskih integracija“ u trajanju od dva (2) semestra.  
Tekst natječaja čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohranu.  

Ad 14. 
I. Imenuje se Etičko povjerenstvo Pravnog fakulteta u Rijeci i njihovi zamjenici u 
sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Vlatka Butorac 
Malnar, zamjenica, 
2. Doc. dr. sc. Antonija Zubović, članica, doc. dr. sc. Marko Mrakovčić, zamjenik i 
3. Petar Cvitković, student, član, Almira Asani, studentica, zamjenica. 

II. Povjerenstvo iz točke I. imenuje se na vrijeme od tri (3) godine od dana donošenja ove odluke.  
Ad 15. 

Usvaja se akademski kalendar za 2018./2019. godinu.  
Kalendar čini sastavni dio ovog zapisnika i pohranjuje se u pismohranu.  
 


