
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
sa 186. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 12. prosinca 2018. godine 

Ad 1 . 
Jednoglasno i bez  primjedbi usvaja se zapisnik sa 185. sjednice održane 15. studenog 2018. godine 

Ad 3. 
Usvaja se Godišnje izvješće za 2017. i 2018. godinu u sklopu naknadnog praćenja u postupku reakreditacije 
visokih učilišta, a koje se dostavlja AZVO-u. 
Godišnje izvješće čini sastavni dio ovog zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 4. 
Dr. sc. Alen Rajko, Antona Raspora 2, iz Opatije, bira se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u 
području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava na Katedri za 
upravno pravo.  

Ad 5. 
Dr. sc. Šime Jozipović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.   
Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Šime Jozipovića u znanstveno zvanje 
znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.  

Ad 6. 
1. Pokreće se postupak izbora dr. sc. Katje Dobrić Basaneže, više predavačice Pravnog fakulteta u Rijeci u 

znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, znanstvena grana anglistika/germanistika. 

2. Dokumentacija vezana za izbor prosljeđuje se Filozofskom fakultetu u Rijeci, kao ovlaštenoj 
znanstvenoj organizaciji na daljnji postupak.  

Ad 7. 
a)  
1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora 
u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana povijest prava i 
države, na Katedri za povijest prava i države.   
1.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

a) prof. dr. sc. Mirela Šarac, predsjednica, Pravni fakultet u Splitu,  
b) prof. dr. sc.  Josip Vrbošić, član, umirovljeni profesora Pravnog fakulteta u Osijeku i  
c) prof. dr. sc. Eduard Kunštek, član, Pravni fakultet u Rijeci.  

b)  
1. Raspisuje se natječaj za jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava i 
države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku (zamjena za doc. dr. sc. Mašu Marochini Zrinski).  
1.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

a)  prof. dr. sc. Miomir Matulović, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 
b)  prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet u Rijeci i  
c)  doc. dr. sc. Sanja Grbić, članica, Pravni fakultet u Rijeci.  

2. Raspisuje se natječaj za jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno 
pravo (zamjena za dr. sc. Aleksandru Popovski).  
2. 1. 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) Doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, članica, Pravni fakultet u Rijeci.  

Ad 8. 
Usvaja se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu.  
Plan čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohranu. 

Ad 9. 
Imenuju se članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, predstavnica nastavnika, 
2. doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, predstavnica nastavnika 
3. dr. sc. Ines Matić, predstavnica asistenata i suradnika i 
4. Boška Barić, dipl. iur., predstavnica administrativnog osoblja 

Imenovani članovi biraju se na vrijeme od tri godine, do 12. prosinca 2021. godine 
Ad 10. 

I. Imenuje se Stegovno povjerenstvo za studente i njihovi zamjenici u sastavu: 
1. doc. dr. sc. Igor Martinović, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta, zamjenica, 
2. izv. prof. dr. sc. Marissabell Škorić, članica, doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, zamjenica, 
3. Mateo Matijević, student, član, Alex Sundać, student, zamjenik 

II. Imenuje se Žalbeno stegovno povjerenstvo za studente i njihovi zamjenici u sastavu: 
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1. prof. dr. sc. Petar Veić, predsjednik, prof. dr. sc. Nenad Hlača, zamjenik, 
2. izv. prof. dr. sc. Anamari Petranović, članica, doc. dr. sc. Maša Marochini Zrinski, zamjenica, 
3. doc. dr. sc. Dalida Rittossa, članica, dr. sc. Stjepan Gadžo, zamjenik, 
4. doc. dr. sc. Adrijana Martinović, članica, prof. dr. sc. Budislav Vukas, zamjenik i 
5. Lovre Bubičić, student, član, Laura Schwartz, studentica, zamjenica. 

III. Mandat članovima  i zamjenicima iz točke I. i II. traje do 12. prosinca 2021. godine.   
Ad 11. 

Raspisuje se natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo 
(skraćeno: Doktorski studij) čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i akademski naziv doktor pravnih 
znanosti (dr. sc.).  
Tekst natječaja čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 12. 
a) Usvajaju se godišnja izvješća doktoranda i mentora za 2017./2018. godinu.  
b) Doktorandi Loris Rak i Nikolina Grković nisu dostavili svoja izvješća te će se od njih pismeno zatražiti 

da ih u što kraćem roku dostave tajnici poslijediplomskog doktorskog studija.  
Godišnje izvješća doktoranda i mentora za 2017./2018. godine čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u 
pismohrani.  

Ad 13. 
Predlaže se izv. prof. dr. Ivana Kunda za člana Povjerenstva za besplatnu pravnu pomoć (savjetodavno tijelo 
Ministarstva pravosuđa).  
 
 


