
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
sa 185. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 18. studenog 2018. godine 

Ad 1. 
Jednoglasno i bez primjedbi usvaja se zapisnik sa 184. sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. rujna 2018.  

Ad 2. 
Dr. sc. Ivana Kunda, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. 
Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Ivane Kunda u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice u području društvenih znanosti, polje pravo. 

Ad 3. 
Dr. sc. Vesna Lazić Smoljanić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. 
Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Vesne Lazić Smoljanić u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice u području društvenih znanosti, polje pravo. 

Ad 4. 
1. Usvaja se dopuna izvješća s mišljenjem i prijedlogom Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Danijele 

Vrbljanac u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje pravo.  
2. Dopuna izvješća čini sastavni dio ove Odluke.  

Ad 5. 
Dr. sc. Jadranko Jug, Predovečka 11, iz Zagreba, bira se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u 
području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko i građansko procesno pravo 
na Katedri za građansko pravo.   

Ad 6. 
a) 
1. Sara Madžarov Matijević, Ivana Gorana Kovačića 27, iz Rijeke, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto 
asistentice u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo 
društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. 
2. Za institucijske sumentore imenuju se  prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc i prof. dr. sc. Dionis Jurić. 
 
b) 
1. Nikolina Grković, Drage Gervaisa 37, iz Rijeke, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice u 
području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na 
Katedri za trgovačko pravo i pravo društava (zamjena do povratka zaposlenice Mihaele Braut Filipović s 
rodiljinog ili roditeljskog dopusta). 
2. Za institucijskog mentora imenuje se prof. dr. sc. Dionis Jurić.  

Ad 7. 
Usvaja se dopuna Plan vanjske suradnje i terenske nastave za akademsku 2018./2019. godinu. 
Dopuna Plan čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohranu.  

Ad 8. 
Pravni fakultet u Rijeci nema prijedlog  za kandidata iz redova sveučilišnih profesora pravnih znanosti, za člana 
Državnog sudbenog vijeća.  
 


