
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 189. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 27. ožujka 2019. godine 
 

 

 
Ad 1 . 

Jednoglasno bez primjedbi usvajaju se zapisnici sa 188. sjednice od 21. veljače 2019. godine  i izvanredne 

sjednice od 6. ožujka 2019. godine. 

Ad 4. 

Usvajaju se izmjene i dopune studijskog programa za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

Pravo na način da se uvode novi predmeti: 

- Klinika iz kaznenog prava na  četvrtoj godini, izborni predmet 

- Prava djece, na trećoj godini, izborni predmet te 

- Medicinsko pravo - građansko pravni aspekti, za nositelje se imenuju prof. dr. sc. Maja Bukovac 

Puvača i izv. prof. dr. sc. Loris Belanić. 

Obrazac izmjena i dopuna studijskog programa čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohranu. 

Ad 6. 

Raspisuje se natječaj za upis studenata na Specijalistički stručni studij javne uprave u trajanju od četiri semestra 

koji će započeti u zimskom semestru akademske godine 2019./2020. 

Tekst natječaja čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 7. 

Prihvaća se godišnje Izvješće Pravnog fakulteta u Rijeci o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2018. 

godinu i Akcijski plan za 2019. godinu. 

Izvješće o Strategiji i Akcijski plan za 2019. godinu čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani. 

Ad 8. 

Dr. sc. Ines Matić, poslijedoktorandica Pravnog fakulteta u Rijeci, ispunjava propisane uvjete za izbor u 

znanstveno zvanje znanstvene suradnice. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Ines Matić u znanstveno zvanje znanstvene 

suradnice u području društvenih znanosti, polje pravo.  

Ad 9. 

Dr. sc. Matija Miloš, asistent Pravnog fakulteta u Rijeci, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Matije Miloša u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje pravo.  

Ad 10. 

Dr. sc. Vesna Lazić Smoljanić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta  u Rijeci, bira se u znanstveno nastavno 

zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena 

grana građansko pravo i građansko procesno pravo,  na Katedri za građansko postupovno pravo. 

Ova odluka podliježe potvrdi Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 11. 

Usvaja se prijedlog Stručnog povjerenstva po kojem se niti jedan prijavljeni kandidat ne bira u suradničko zvanje 

i na radno mjesto asistenta na Katedri za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku 

(zamjena za doc. dr. sc Mašu Marochini Zrinski) i time se završava ovaj natječajni postupak. 

Izvješće Stručnog povjerenstva čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

 

Ad 12. 

1. Usvaja se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Marka Perkušića Pravna pitanja elektroničkog 

plaćanja. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: 

a) prof. dr. sc. Saša Nikšić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik, 

b) prof. dr. sc. Meliha Povlakić, Pravni fakultet Sveučilišta u Sarajevu, članica, 

c) izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, Pravni fakultet u Rijeci, članica. 

Ad 13. 

a) Usvajaju se polugodišnja godišnja izvješća doktoranda i mentora za 2018./2019. akademsku godinu.  

b) Doktorandica Nikolina Grković nije dostavila izvješće te će se pismeno od nje zatražiti da ih dostavi 

tajnici poslijediplomskog doktorskog studija u što kraćem roku.  

Polugodišnja izvješća doktoranda i mentora za 2018./2019. godinu čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u 

pismohrani.  

Ad 14. 

Poslijedoktorandici Damiri Delost biraju se novi: 

-  mentor, prof. dr. sc. Petar Veić te 

-  sumentor,  doc. dr. sc. Marin Mrčela.  



Ad 15. 

1) Imenuju se izvršni urednici Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kako slijedi: 

1. izv. prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar i 

2. doc. dr. sc. Igor Martinović 

2) Mandat izvršnim urednicima traje do razrješenja. 

 

 

 


