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Ad 5. 

Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 6. Pravilnika o 

postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima 

na Sveučilištu u Rijeci te na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je 

sljedeću 

O d l u k u 

1. Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva klasa: 131-02/21-01/6, urbroj: 2170-57-01-21-2 od 29. ožujka 2021. 

godine o radu izv. prof. dr. sc. Sandre Fabijanić Gagro za razdoblje od 2016. do 2021. godine. 

2. Potvrđuje se izbor (reizbor) izv. prof. dr. sc. Sandre Fabijanić Gagro u znanstveno-nastavno radno mjesto 

izvanredne profesorice na Katedri za međunarodno pravo. 

3. Izbor (reizbor) se vrši na vrijeme od pet godina. 

Ad 6.  

Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 6. Pravilnika 

o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim 

mjestima na Sveučilištu u Rijeci te na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

donijelo je sljedeću 

O d l u k u  

1. Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva klasa: 131-02/21-01/7, urbroj: 2170-57-01-21-2 od 19. ožujka 

2021. godine o radu doc. dr. sc. Marka Mrakovčića za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 

2. Potvrđuje se izbor (reizbor) doc. dr. sc. Marka Mrakovčića u znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na 

Katedri za Sociologiju. 

3. Izbor (reizbor) se vrši na vrijeme od pet godina. 

 

Ad 7.  

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi 

donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Usvajaju se Izvješća o ispunjenju plana znanstvenih istraživanja za razdoblje 2016.-2020 prema popisu Katedri 

u nastavku: 

Katedra za povijest prava i države  

Katedra za rimsko pravo  

Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku  

Katedra za sociologiju  

Katedra za kazneno pravo  

Katedra za kazneno postupovno pravo  

Katedra za ustavno pravo  

Katedra za obiteljsko pravo  

Katedra za građansko pravo  

Katedra za građansko postupovno pravo  

Katedra za međunarodno pravo  

Katedra za upravnu znanost  

Katedra za upravno pravo  

Katedra za financijsko pravo  

Katedra za pomorsko i općeprometno pravo  

Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo   

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava  

Katedra za radno i socijalno pravo  

Katedra za europsko javno pravo  

Katedra za strane jezike.  

Ad 8. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi 

donijelo je sljedeću  

O d l u k u  

o upisnim kvotama za poslijediplomski doktorski studij i poslijediplomske specijalističke studije 

Ovom Odlukom utvrđuje se da su upisni kapaciteti za akademsku godinu 2021/2022. na poslijediplomskom 

doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo i na poslijediplomskim specijalističkim 

studijima koji se izvode na Pravnom fakultetu u Rijeci usklađeni s kapacitetima navedenim u studijskim 

programima. 

Sastavni dio ove Odluke čini Tablica Prijedlog upisnih kvota za poslijediplomski doktorski studij i 

poslijediplomske specijalističke studije na Pravnom fakultetu u Rijeci. 

https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/815-katedra-za-povijest-prava-i-drzave-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/817-katedra-za-rimsko-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/365-katedra-za-teoriju-prava-i-drzave-filozofiju-prava-ljudska-prava-i-javnu-politiku.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/818-katedra-za-sociologiju-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/810-katedra-za-kazneno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/809-katedra-za-kazneno-postupovno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/823-katedra-za-ustavno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/813-katedra-za-obiteljsko-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/808-katedra-za-gradansko-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/807-katedra-za-gradansko-postupovno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/812-katedra-za-medunarodno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/822-katedra-za-upravnu-znanost-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/821-katedra-za-upravno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/806-katedra-za-financijsko-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/814-katedra-za-pomorsko-i-opceprometno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/811-katedra-za-medunarodno-i-europsko-privatno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/820-katedra-za-trgovacko-pravo-i-pravo-drustava-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/816-katedra-za-radno-i-socijalno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/805-katedra-za-europsko-javno-pravo-2.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/819-katedra-za-strane-jezike-2.html
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Ad 9. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi 

donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Za voditelja Poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje imenuje se prof. dr. sc. Petar 

Veić. 

Ad 10.  

Na temelju članka 26. Statuta Pravog fakulteta u Rijeci i temeljem Odluke o uvjetima mirovanja studijskih 

obveza na doktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (klasa: 643-03/16-01/14, urbroj: 2170-57-

01-16-1) od 18. srpnja 2016. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Usvaja se zahtjev Ane Tute (rođ. Jerčinović) za mirovanje studijskih obveza Poslijediplomskog doktorskog 

studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021.  

Ad 11.  

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi 

donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Raspisuje se natječaj za upis u zimski semestar ak. god. 2021./2022. Poslijediplomskog doktorskog studija iz 

područja društvenih znanosti, polje pravo (skraćeno: Doktorski studij) čijim se završetkom stječe 180 ECTS 

bodova i akademski naziv doktor pravnih znanosti (dr. sc.). 

Ad 12. 

Na temelju članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo je 

Mišljenje i prijedlog 

Dr. sc. Mihaela Braut Filipović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene 

suradnice. 

Fakultetsko vijeće predlaže Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Mihaele Braut Filipović u 

znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje 

pravo. 

Ad 13. 

Na temelju članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Sandre Fabijanić Gagro za izbor u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Maja Seršić, članica, Pravni fakultet u Zagrebu. 

Ad 14. 

Na temelju članka 65. Pravilnika o studiju Sveučilišta u Rijeci, članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, 

članka 33. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci, Odluke o 

postupku prijave, javne obrane i ocjene teme doktorske disertacije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću 

O d l u k u  

Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije „Nestandardni oblici rada u 

Republici Hrvatskoj: rizik od prekarnosti“, koju je podnijela Karla Kotulovski, mag. iur., univ. spec. crim., 

doktorandica Poslijediplomskoga doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo, u sastavu: 

             1. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, predsjednik Povjerenstva,  

             2. Prof. dr. sc. Darja Senčur Peček, članica Povjerenstva i 

             3. Doc. dr. sc. Vanja Smokvina, član Povjerenstva. 

Ad 15. 

Na temelju članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću  

O d l u k u  

1. Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Marissabell Škorić za izbor u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Petar Veić, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 
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 2.2 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Davorin Lapaš, član, Pravni fakultet u Zagrebu. 

Ad 16. 

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasni i bez primjedbi donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora 

u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za kazneno pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Petar Veić, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Davorin Lapaš, član, Pravni fakultet u Zagrebu. 

Ad 17. 

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću 

O d l u k u  

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za trgovačko pravo i pravo 

društava. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci 

 2.2 prof. dr. sc. Dionis Jurić, član, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Siniša Petrović, član, Pravni fakultet u Zagrebu. 

Ad 18.  

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za radno i socijalno pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

       2.1  Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, predsjednik, Pravni fakultet u Zagrebu, 

       2.2  Prof. dr. sc. Mario Vinković, član, Pravni fakultet Osijeku, 

       2.3  Izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 19.  

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom 

području društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za Financijsko pravo na određeno vrijeme u punom 

radnom vremenu na upražnjeno radno mjesto. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Dionis Jurić, član, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 doc. dr. sc. Stjepan Gadžo, član, Pravni fakultet u Rijeci. 

 

 


