
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 188. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 21. veljače 2019. godine 

 

 

 
Ad 1. 

Usvaja se zapisnik sa 187. sjednice Fakultetskog vijeća od 30. siječnja 2019. godine. 

Ad 4. 

1. Nina Kovač, Mali Kijec 37, iz Omišlja, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice u 

području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na 

Katedri za upravno pravo (zamjena za dr. sc. Aleksandru Popovski). 

2. Za institucijskog mentora imenuje se prof. dr. sc. Dario ĐerĎa.  

 Ad 5.  

Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u 

znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno 

pravo.   

1. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

a) prof. dr. sc. Sanja Barić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci,  

b) izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, članica, Pravni fakultet u Rijeci i  

c) izv. prof. dr. sc. ĐorĎe Gardašević, član, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

Ad 6. 

1. Pokreće se postupak izbora dr. sc. Matije Miloša,  u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u 

znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava.  

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

a) prof. dr. sc. Sanja Barić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci,  

b) izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, članica, Pravni fakultet u Rijeci i  

c) izv. prof. dr. sc. ĐorĎe Gardašević, član, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

Ad 7. 

(1) Usvaja se prijedlog nastavnog plana i programa Združenog poslijediplomskog sveučilišnog studija 

„Europsko i poredbeno pravo“ u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mariboru i Sveučilištem 

Infante D. Henrique Portucalense u Portu. 

Prijedlog programa čini sastavni dio ove Odluke. 

(2) Odluka s nastavnim planom programom Združenog poslijediplomskog sveučilišnog studija „Europsko i 

poredbeno pravo“ prosljeĎuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnji postupak. 

Ad 8. 

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije „Pravna pitanja elektroničkog plaćanja“ Marka 

Perkušića, studenta Poslijediplomskoga doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo, u 

sastavu:  

1. prof. dr. sc. Saša Nikšić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva, 

2. prof. dr. sc. Meliha Povlakić, Pravni fakultet Sveučilišta u Sarajevu, članica povjerenstva, 

3. izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, Pravni fakultet u Rijeci, članica Povjerenstva. 

Članovi Povjerenstva podnose Fakultetskom vijeću izvješće o ocjeni doktorske disertacije u roku od tri mjeseca 

od dana primitka doktorskog rada.  

 


